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  متهيد

فعندما يريد إحصاء األشياء أمامه فكان يقابل كل        اعتاد اإلنسان على نظام العد العشري ألنه كان ميلك عشرة أصابع يف يديه،              
عنصر من املوجودات أمامه بإصبع واحدة من يديه، و عندما تنتهي أصابع يديه فإنه حيتاج إىل شخص آخر يرفع إصبع واحـدة                  

شرات حيث متثل كل إصبع من أصابع الشخص الثاين عشرة أصابع من أصابع الشخص األول و بذلك كان الثاين يلعب دور الع 
  .أما األول فيلعب دور اآلحاد

منثـل  : ( و بعد اختراع الكتابة سارع علماء الرياضيات إىل حتويل نظام العد العشري إىل صيغة كتابية، فاعتمدوا األساس التايل             
لثاين هو  برمز واحد فقط أما العدد الذي يأيت بعد التسعة فهو عبارة عن مزيج رمزين األول هو الصفر و ا             9 حىت   1األعداد من   

  ).الواحد 
من الفكرة السابقة جند أن الرموز األساسية لنظام العد العشري هي من الصفر حىت التسعة أي هي عشرة رموز نـستطيع مـن               

  .خالهلا تكوين عدد أي عدد طبيعي
  :طريقة العد

 الرموز أال و هو التسعة، و إذا أردنا نبدأ بالعد اعتباراً من أول رمز و هو الصفر و نزيد مبقدار واحد واحد إىل أن نصل إىل اية             
و مـن مث نبـدأ    ) 10( املتابعة فإننا نصفر اخلانة اليت نتعامل معها و نضيف واحد إىل اخلانة ااورة لنحصل على الرقم عشرة      

كـذا   و ه  20 عندها نصفر اآلحاد و نضيف واحد إىل خانة العشرات فينتج العدد             19بزيادة اآلحاد من جديد حىت نصل إىل        
 عندها حناول زيادة خانة اآلحاد فال نستطيع فنصفرها و حناول زيادة العشرات فال نـستطيع أيـضاً                  99حىت نصل إىل العدد     

  .100فنصفرها و نزيد خانة إىل مرتلة املئات فنحصل على العدد 
  العد بالنظام الست عشري

 أي أن   F حىت   Aلتسعة و يأيت بعد التسعة األحرف من        خيتلف هذا النظام عن سلفه بأن الرموز األساسية هي من الصفر حىت ا            
  :الرموز األساسية هي

{ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F } 

و لكي تستطيع العد بسهولة يف هذا النظام أعد قراءة التمهيد و لكن ختيل جدالً أن لإلنسان ست عشرة إصبع يف كل يد مثانية                        
   !!أصابع 

  :عشريمترين على العد بالنظام الست 
0,1,2,…,9,A,B,…,F,10,11,12,13,14,…,19,1A,1B,1C,…,1F,20,21,…,29,2A,2B,…,2F,30,…,99,9

A,9B,…,9F,A0,A1,A2,…,A9,AA,AB,AC,…,AF,…,FF,100,…,119,11A,11B,…,199,19A,… 

  نظام العد الثنائي
جهزة، فنحن نعلم أن مجيـع األجهـزة        تتطلب أجهزة احلواسيب و األجهزة اإللكترونية نظام عد جديد مالئم لطبيعة هذه األ            

   .off و الوضع onاإللكترونية تعمل على التيار الكهربائي و الذي له حالتني مها الوضع 
   .{0,1}و بذلك كان النظام الثنائي هو احلل حيث اعتمد على رمزين فقط يف متثيل أعداده مها الصفر و الواحد 

  :العد بالنظام الثنائي
0000,0001,0010,0011,0100,0101,0110,0111,1000,1001,1010,1011,1100,1101,1110,1111 
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  التحويل بني نظم األعداد

  :يلزمنا يف لغة األمسبلي التحويالت التالية
  .التحويل من الثنائي إىل العشري -1
  .التحويل من الست عشري إىل العشري -2
  .التحويل من العشري إىل الثنائي -3

  :احلاالتو سنعطي مثاالً عن كل حالة من هذه 
  : إىل مقابله يف نظام العد العشري0100حول الرقم الثنائي التايل  : 1مثال

4040020212020)0100( 3210
=+++=×+×+×+×=b  

  : إىل مقابله يف نظام العد العشري33Aحول العدد الست عشري التايل  :2مثال
82676848101631631610)33( 210

=++=×+×+×=hA  

  :نائي إىل مقابله يف النظام الث30حول العدد العشري التايل  : 3مثال
  :لدينا اجلدول املرسوم جانباً

نستخدم هذا اجلدول من أجل هـذا النـوع مـن           
 نالحظ أنـه    30التحويل فلتحويل العدد العشري     

 و منأل الباقي أصفاراً، و بذلك حنصل علـى الـرقم       2 و   4 و   8 و   16 فنضع واحدات حتت األعداد      2+4+8+16مكون من   
  .الثنائي املقابل

   احلصول عليهاملتمم الثنائي و كيفية
  :يستخدم املتمم الثنائي من أجل متثيل األعداد السالبة يف احلاسب يف النظام الثنائي و لتمثيل عدد سالب نتبع اخلطوات التالية

  .نكتب العدد بالنظام الثنائي -1
  .نقلب األصفار واحدات و الواحدات أصفاراً -2
  .نضيف واحد إىل الرقم الناتج -3

  : الثنائي عن طريق املتمم الثنائي بالنظام-30مثّل العدد : مثال
(30)d = 0001 1110 

 0001 1110 <=  نقلب
 0010 1110 <= نضيف
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  :يعرف احلاسب الرقمي بأنه نظام إلكتروين ملعاجلة املعطيات، و يتألف من قسمني أساسيني
   .SOFTWAREالربجميات : القسم األول 
   HARDWAREالكيان الصلب : القسم الثاين 

و يقسم الكيان الصلب إىل أقسام      
  :رئيسية هي 

  .تتم من خالهلا إدخال املعطيات الرقمية: وحدة الدخل )1
  .تتم من خالهلا إظهار النتائج بعد معاجلة املعطيات: وحدة اخلرج )2
  .هي املسؤولة عن العمليات احلسابية و املنطقية و معاجلة البيانات: وحدة املعاجلة املركزية )3
  .ختزن الربامج و املعطيات: اكرةوحدة الذ )4

  8086البنية الداخلية للمعاجل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : من وحدتني منفصلتني مها 8086يتألف املعاجل 

1  7  8  15  

(16 BITS) 
ALU DATA BUS 

DATA BUS 

ADDRESS BUS 
(20 BITS) 

(16 BITS) 

INSTRUCTION QUE 

(8 BITS) 
O BUS 

AH AL  
BH  BL 

  CH CL 
DH DL 

SP 
BP 
DI 
SI 

CS 

ES 
IP 

DS 
SS 

INTERNAL 

COMUNICATION 

REGISTERS 

BUS 

CONTROL 

LOGIC 

TEMPORARY REGISTERS 

ALU  

FLAGS 

EU 
CONTROL 
SYSTEM  1  2  3  4  5  6  

GENERAL 

REGISTERS 

EXECUTION UNIT 

(EU) 
BUS INTERFACE UNIT 

(BIU) 

C.P.U  وحدة الدخل  

  وحدة الذاكرة

  وحدة اخلرج
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   .EUو سنرمز هلا بالرمز  ) :  Execution Unit(وحدة مالئمة املمرات  )1
   .BIUو سنرمز هلا بالرمز  ) : Bus interface Unit( تنفيذ وحدة ال )2

إحضار التعليمة، قراءة و كتابة املتحوالت يف الذاكرة، إدخـال و  :  مسؤولة عن معظم األعمال مثل BIUبشكل عام فإن الـ  
  .إخراج املعطيات من و إىل األجهزة احمليطية

الوحدتني تعمالن بشكل متوازٍ لتخفيض الزمن املطلوب إلحضار عـدة  و كال .  فهي مسؤولة عن تنفيذ التعليماتEUأما الـ   
  .تعليمات و تنفيذها

  :من اجلدير بالذكر بأن هنالك ثالثة ممرات يف احلاسب و هي: مالحظة
  .و يصل بني املعاجل و الذاكرة وظيفته نقل املعطيات من و إىل الذاكرة : DATA BUSممر املعطيات  )1
  .و يصل بني املعاجل و الذاكرة أيضاً و وظيفته نقل العناوين من املعاجل إىل الذاكرة : ADDRESS BUSممر العناوين  )2
  .لتنسيق عمل املمرين السابقني : CONTROL BUSممر التحكم  )3
  

  Bus Interface Unitوحدة مالئمة املمرات  
 املقاطع، وحدة التحكم باحملرف، صف      جامع العناوين، مسجالت  : و تتألف من    . و تستخدم ملالئمة املعاجل مع العامل اخلارجي      

  .التعليمات
  . بالتحكم مبمر املعطيات و ممر العناوين و ممر التحكم BIUتقوم وحدة الـ 

الذي يتسع لست بايتات ) صف التعليمات( التعليمات من الذاكرة بايت بايت و تضعها فيما يسمى برتل التعليمات BIUحتضر 
مة اليت تدخل رتل التعليمات أوالً يتم تنفيذها أوالً للمحافظة على ترتيب التعليمـات و               كحد أعظمي و من الطبيعي أن التعلي      

  .FIFO و نرمز هلذا املبدأ بـ First In Last Outيدعى هذا املبدأ بـ الداخل أوالً خارج أوالً 
هذه إحدى حمسنات املعاجل (  احلالية  مشغولة بتنفيذ التعليمةEUإن إحضار شيفرة التعليمة التالية يتم عندما تكون وحدة التنفيذ           

 تتوقف عن العمل خالل فترة تنفيذ التعليمة        8086 يف املعاجلات السابقة للمعاجل      CPU عن أسالفه حيث كانت الـ       8086
  ).احلالية 

سل تعليمات  شيفرة تعليمة ما من رتل التعليمات و تكون هذه التعليمة تعليمة تؤدي إىل تغيري تسلEUعندما تفك وحدة التنفيذ 
ألن ( عندها يتم تصفري رتل التعليمات و إعادة ملئه من جديد بتعليمات الربنامج الفرعي              ) قفز إىل برنامج فرعي مثالً    (الربنامج  

  ). جتلب التعليمات دون معرفة ما تؤديه هذه التعليماتBIUوحدة مالئمة املمرات 
  .حقاًجامع العناوين و مسجالت املقاطع سيتم شرحها ال: مالحظة

 Execution Unitوحدة التنفيذ  

  :و هي مسؤولة عن فك شيفرة التعليمات و تنفيذها و تتألف من 
  .و حدة احلساب و املنطق )1
  .مسجل األعالم )2
  .مثانية مسجالت لألغراض العامة )3
  .مسجالت مؤقتة )4
  .EUمنطق التحكم بـ  )5
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 و تفك شيفرا و تقوم بالعمـل        BIUئمة املمرات    التعليمات من مقدمة رتل التعليمات يف وحدة مال        EUجتلب وحدة التنفيذ    
 BIUإىل معلومة خمزنة يف الذاكرة فإا تأمر وحدة مالئمة املمـرات   )  EU(الذي متليه كل تعليمة فإذا احتاجت هذه الوحدة 

  .بإحضارها و ذلك عن طريق إعطائها عنوان هذه املعلومة يف الذاكرة
 بفحـص  EUمليات احلسابية و املنطقية على املعلومات، و أثناء سري التنفيذ تقـوم      هو تنفيذ الع   EUإن من أحد أهم وظائف      

  ) .هو عبارة عن ستة عشر بت تعرب عن حالة املعاجل بعد تنفيذ كل تعليمة : مسجل األعالم ( مسجل األعالم بعد كل تعليمة 
ملـسجالت هـي     بايـت و هـذه ا      2مسجالت األغراض العامة هي مثانيـة مـسجالت طـول كـل مـسجل منـها                 

AX,BX,CX,DX,SI,DI,BP,SP.   
  

 بنية الذاكرة

، ترقم هذه احلجرات من الصفر و حىت اية الذاكرة          ) واحد بايت ( بت   8تتألف الذاكرة من حجرات متسلسلة سعة كل منها         
ا الرقم بعنوان و يستخدم النظام الست عشري عادة يف عملية الترقيم و بذلك يكون لكل حجرة رقم مييزها عن غريها، يدعى هذ

  .تلك احلجرة
  . و يدعى هذا الرقم مبحتوى تلك احلجرةFF و 0يوضع داخل كل حجرة رقم ست عشري يتراوح بني 

  . بت20 بت و ممر العناوين بعرض 16يوجد بني املعاجل و الذاكرة ممران مها ممر املعطيات بعرض 
 ميثل بشكل ثنائي و     100فإن الرقم    ) 100عنواا   ( 100ات الرقم   فمثالً عندما حيتاج املعاجل إىل القيمة املخزنة يف احلجرة ذ         

 يرسل إىل املعاجل عن     100يوضع على ممر العناوين و يرسل إىل الذاكرة، و حاملا تستلم الذاكرة هذا العنوان فإن حمتوى احلجرة                  
  .طريق ممر املعطيات

 خانة أي أن أكرب قيمة 20يستطيع نـقل رقم ثنائي ذو هذا يعين أنه )  خط نقل20(  بت 20إن كون ممر العناوين ذو عرض   
  :ميكن وضعها على ممر العناوين هي 

MB110485762 20
≈=  

  . عنونة واحد ميغا من الذاكرة فقط8086و بذلك يستطيع املعاجل 
  

  )هذه الفقرة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باملسجالت( مقاطع الذاكرة
حد ميغا من الذاكرة، و ميكن أن نقتطع من هذه امليغا أربعة مقاطع أساسية يتعامل معها برناجمنا                 يتعامل املعاجل كما ذكرنا مع وا     

  :و هذه املقاطع األربعة هي) أي أنه ال تتم االستفادة من كل الذاكرة بآن واحد(بشكل مباشر 
  Code Segment CSمقطع الشيفرة ) 1

 CSو هناك مسجل له نفس االسـم        .  لتخزين شيفرة الربنامج   -هكما هو واضح من تسميت    –خيصص هذا املقطع من الذاكرة      
 الـذي  IP (Instruction Pointer)موجود يف املعاجل حيتفظ بقيمة تدل على بداية هذا املقطع يف الذاكرة و يساعده املسجل 
  .حيتفظ بعنوان التعليمة اليت ستنفذ اآلن و تعدل قيمته آلياً ليشري إىل عنوان التعليمة التالية

  Data Segment DSمقطع املعطيات ) 2
 موجود يف املعاجل حيـتفظ      DSو هناك مسجل له نفس االسم       . خيصص هذا املقطع من الذاكرة لتخزين املعطيات و املتحوالت        
  . الذي يشري إىل اإلزاحة بالنسبة إىل بدايتهSIبقيمة تدل على بداية هذا املقطع يف الذاكرة و يساعده املسجل 
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  BPقعر املكدس 

) SP=(SP-2) إدخال معلومات(  

Stack 

Memory 

00000h 

FFFFFh 

) SP=(SP+2) إخراج معلومات(  

SP) قمة املكدس (  

  Stack Segment SSدس مقطع املك) 3
خيصص هذا املقطع للحفظ املؤقـت لـبعض املعلومـات           

الضرورية و اليت خيشى أن     
تضيع أو تتغري أثناء تنفيـذ      

و هناك مسجل له نفـس      . برنامج ما 
 موجود يف املعاجل حيـتفظ   SSاالسم 

بقيمة تدل على بداية هـذا     
  .املقطع يف الذاكرة

  
آخر ما يدخل  ( Last In First Out LIFO آلية عمل املكدس

أي أن أول عنصر يدخل إىل املكدس يصبح يف قعره و آخر عنصر يدخل ) : أول ما خيرج 
 يشري دوماً Stack Pointer SPاملكدس يصبح يف قمته و يتم سحب املعلومات من املكدس من قمته حيث لدينا مسجل امسه 

فعند إدخال معلومـة    ). إدخال معلومات أو إخراج     ( ل مع املكدس    إىل قمة املكدس فهو يتغري حسب احلالة اليت يتم ا التعام          
ألن إمالء املكدس    2 مبقدار   SPو بذلك تنقص قيمة     ) انظر الشكل ( بايت فإن قمة املكدس تقترب من بداية الذاكرة          2بطول  

تعد عن بداية الذاكرة و و العكس بالعكس أي عندما نسحب معلومة من املكدس فإن قمته تبيعين االقتراب من العنوان األصغر 
  .ألن إفراغ املكدس يعين االقتراب من العنوان األكرب 2 مبقدار SPبذلك تزيد 

  Extra Segment ESمقطع املعطيات اإلضايف ) 4
و . يستخدم عند احلاجة إىل استخدام مقطعي معطيات بنفس الوقت و بذلك نستطيع االستفادة من مساحة أكرب يف الـذاكرة                  

  . املوجود يف املعاجل و الذي يشري إىل اإلزاحة بالنسبة إىل بدايتهDestination Index DI يساعده املسجل
جيب التمييز بني املقطع و مسجل املقطع حيث املقطع هو جزء من الذاكرة بينما مسجل املقطع يتألف من بايتني و هو              : مالحظة

  .موجود يف املعاجل
  

  Registersا���5:ت 
  : بت يستطيع املربمج الوصول إليها و هي16بعة جمموعات من املسجالت ذات  أر8086ميلك املعاجل 

   IPمؤشر التعليمة  )1
   .AX,BX,CX,DXأربعة مسجالت معطيات  )2
   .SI,DI,BP,SPأربعة مسجالت تأشري و فهرسة  )3
   .CS,DS,SS,ESأربعة مسجالت مقاطع  )4

 بت و لكن نستخدم 16جل احلالة و هو مسجل ذو باإلضافة إىل ذلك يوجد مسجل آخر هو مسجل األعالم و يدعى أيضاً مس
  . خانات فقط9منه 

  :سنشرح كلٍ من هذه املسجالت بالتفصيل 
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  مسجالت املقاطع: اموعة األوىل 

  : بايت و هي 2 بت أي 16و هي عبارة عن أربعة مسجالت طول كل منها 
ربنامج يف الذاكرة، أي أنه يشري إىل بدايـة         حيتوي على عنوان أول حجرة يف مقطع شيفرة ال         : CSمسجل مقطع الشيفرة     )1

  .مقطع الشيفرة
حيتوي على عنوان أول حجرة يف مقطع املعطيات يف الذاكرة، أي أنه يشري إىل بداية مقطع                 : DSمسجل مقطع املعطيات     )2

  .املعطيات
إىل بداية مقطـع    حيتوي على عنوان أول حجرة يف مقطع املكدس يف الذاكرة، أي أنه يشري               : SSمسجل مقطع املكدس     )3

  .املكدس
حيتوي على عنوان أول حجرة يف مقطع املعطيات اإلضايف يف الذاكرة، أي أنه يشري               : ESمسجل مقطع املعطيات اإلضايف      )4

  .إىل بداية مقطع املعطيات اإلضايف

  
  مسجالت الفهرسة و التأشري: اموعة الثانية

العنوان الفيزيائي بالتعاون مع مسجالت املقـاطع، و طـول هـذه            و هي عبارة عن أربعة مسجالت مساعدة تساعد يف إجياد           
  : بايت، و هي 2 بت أي 16املسجالت 

 و مبعىن آخـر  DSخيزن فيه عنوان يدل على اإلزاحة ضمن مقطع املعطيات  : Source Index SIمسجل دليل املصدر  )1
  .ات املخزنة يف مقطع املعطيات يف الذاكرةيستعمل يف إمساك العناوين الفعالة من أجل التعليمات اليت تتناول املعطي

 ، ESخيزن فيه عنوان يدل على اإلزاحة ضمن مقطع املعطيات اإلضايف  : Destination Index DIمسجل دليل اهلدف  )2
  . من أجل استنتاج العنوان الفيزيائي الذي حيدد حجرة متحول اهلدفDIو مبعىن آخر يستعمل مسجل دليل اهلدف 

يسمح مؤشر املكدس بوصول سهل للحجرات يف مقطع املكدس املوجود  : Stack Pointer SP مسجل مؤشر املكدس )3
 متثل العنوان الفعال حلجرة املكدس التالية اليت ميكن الوصول إليها نسبة إىل العنوان احلايل SPيف الذاكرة حيث أن القيمة يف 

لى قمة املكدس ، هذا و إن قيمة هذا املسجل تتعدل  دوماً بقيمة تدل عSP و حيتفظ SSاملوجود يف مسجل مقطع املكدس 
  .تلقائياً عند وضع أو سحب معلومة باملكدس

00000h 
0  15  

FFFFFh 

CS 

DS  

ES  

SS  

  CSمقطع الشيفرة 

  ESمقطع املعطيات اإلضايف 

  SSمقطع املكدس 

  DS  64 KBمقطع املعطيات 
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 و هو يـستخدم  SSحيوي قيمة تدل على اإلزاحة بالنسبة ملقطع املكدس  : Base Pointer BPمسجل مؤشر القاعدة  )4
  .لقراءة املعطيات ضمن مقطع املكدس بدون إزالتها من املكدس

  مسجالت املعطيات: ةاموعة الثالث

تستخدم هذه املسجالت من أجل التخزين املؤقت للنتائج املرحلية أثناء تنفيذ الربنامج حيث أن ختـزين املعطيـات يف هـذه                     
  :املسجالت ميكننا من الولوج إىل تلك املعطيات بشكل أسرع مما لو كانت يف الذاكرة، و تقسم املسجالت إىل 

   .Aمز له بالرمز  و يرAccumulatorمسجل املراكم  )1
   .B و يرمز له بالرمز Baseمسجل القاعدة  )2
   .C و يرمز له بالرمز Countمسجل العد  )3
   .D و يرمز له بالرمز Dataمسجل املعطيات  )4

 بعد اسم املسجل    X بت و يدل على ذلك بكتابة احلرف         16و كل مسجل من املسجالت السابقة ميكن استعماله إما ككلمة           
  : حيث H,L بت و يدل على ذلك باستخدام احلرفني 8ايتني كل منهما أو ميكن استعماله كب

L للبايت ذو العنوان األصغر ، مثال AL.   
H للبايت ذو العنوان األكرب ، مثال BH.   

   .And, Addهكذا و إن كالً من هذه املسجالت ميكن استخدامه من أجل التعليمات الرياضية أو املنطقية يف لغة األمسبلي مثل 
ن أجل بعض التعليمات مثل الربامج اليت حتتوي على تعليمات سالسل فإا تستعمل مسجالت معينة مثل استعمال املسجل                  و م 
C عدد مرات تكرار تعليمة السلسلة (  لتخزين العدد الذي ميثل عدد البايتات اليت ستنفذ عليها تعليمات السالسل(  
  

  Instruction Pointer IPمسجل مؤشر التعليمة 
 تعـدل  BIUذا املسجل حيدد موقع التعليمة التالية اليت ستنفذ يف مقطع الشيفرة و بعد جلب شيفرة التعليمة من الذاكرة فإن                  ه

  ).التعديل يتم آلياً (  حبيث تشري إىل التعليمة التالية يف الذاكرة IPقيمة 
  Flags Registerمسجل األعالم 

  : هو واضح بالشكل  بت موجود يف وحدة التنفيذ كما16هو مسجل ذو 
0 1  2 3  4 5  6 7 8 9 10 11 12  13  14  15  
CF   PF   AF   ZF SF TF IF DF OF         

  
 ، و كذلك يوجـد ثالثـة   CF, PF, AF, ZF, SF, OFو كما نالحظ من الشكل السابق أنه يوجد ستة أعالم للحالة هي 

   .DF, IF, TFأعالم للتحكم 
  أعالم احلالة) أ

 أو تكون يف حالة  Setجتة كنتيجة لتنفيذ تعليمة منطقية أو رياضية حيث تكون إما يف حالة واحد منطقي تشري إىل احلاالت النا
  : ، و سنلخص فيما يلي عمل كلٍ منهاResetصفر منطقي 

  Carry Flagعلم اإلنزياح : أوالً
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و ذلك أثناء   ) البت األخري ( األخرية   أو استعارة من أجل اخلانة    ) محل  ( يكون يف حالة الواحد املنطقي إذا وجد انزياح خارجي          
  .تنفيذ التعليمات الرياضية

  .و يكون يف حالة الصفر املنطقي إذا مل يوجد محل أو استعارة من أجل البت األخري
  :أمثلة
  حالة اإلنزياح : أوالً
             0 1 2 3 4 5 6 7 
                0  1  1  0  0  0  1  1  
              +  1  1  1  0  0  0  1  1  
                                
                1  0  1  1  0  0  0  1  
  
  

  حالة االستعارة: ثانياً
             0 1 2 3 4 5 6 7 
                1  1  0  1  1  0  1  0  
              -  0  0  0  1  1  1  1  1  
                                
                1  1  0  0  0  1  1  0  
  
  

 و االستعارة تكون من أجل البت اخلـامس          بايت و لكن اإلنزياح اخلارج     2و يف املثالني السابقني نطبق نفس الكالم من أجل          
  ).األخري(عشر 

   Parity Flag PFعلم االزدواجية : ثانياً
بعد التحويل إىل النظام ( يصبح يف حالة واحد منطقي إذا كانت نتيجة آخر تعليمة حتوي على عدداً زوجياً من اخلانات الواحدية 

  .و إال يكون يف حالة الصفر املنطقي) الثنائي طبعاً 
، أما عندما نتعامل مع بايت واحد       )  بايت   2(  يفحص البايت السفلي فقط حىت لو كنا نتعامل مع كلمة            PFنالحظ أن علم    

  .فقط فإنه يفحصه كله

  Auxiliary Flag AFعلم اإلنزياح املساعد : ثالثاً
ستعارة من النصف العلوي إىل النصف يكون يف حالة الواحد املنطقي إذا وجد إنزياح من النصف السفلي إىل النصف العلوي أو ا

 4 إىل اخلانة    3و مبعىن آخر أنه إذا كان لدينا إنزياح من اخلانة           )  بايت   2( السفلي و ذلك من أجل البايت السفلي من الكلمة          
   .AF=0، و فيما عدا ذلك يكون )كلمة( و ذلك يف حال كانت املعطيات بايت واحد أو بايتني AF=1فإن 
  :مثال

ا حتتاج إىل تسع الحظ بأن النتيجة مل تتسع يف مثانية بتات و إمن
 أي أنه لدينا يف CF=1بتات و نعرب عن ذلك بثمانية بتات و 

  .اليد واحد
فمهما كَبر العددان فإن تسعة بتات ميكن أن :  ببساطة

  .تستوعبها

الحظ بأن العدد األول املمثل ثنائياً أصغر من العدد الثاين املمثل 
طرح و يف مثالنا هذا ثنائياً أيضاً ، لذلك فعند إجراء عملية ال

و بالتايل فإن ) استعرنا(ختيلنا بت تاسع فيه القيمة واحد 
CF=1أي لدينا استعارة من أجل البت األعلى رتبة .  

  

1  

CF=1 



    )anas_kurdy@hotmail.com(� ا� آ�دي أ�� ��: ��
	� وإ��اد 
http://www.arabteam2000.com 

- 11 -  
  

   

             0 1 2 3 4 5 6 7 
                0  1  1  0  0  0  1  1  
              +  1  1  1  0  0  0  1  1  
                                
                1  0  1  1  0  0  0  1  
  
  
  

   Zero Flag ZFعلم الصفر : رابعاً
  .يصبح يف حالة واحد منطقي عندما يكون ناتج آخر عملية حسابية أو منطقية يساوي الصفر

  .دما يكون ناتج آخر عملية حسابية أو منطقية ال يساوي الصفريصبح يف حالة صفر منطقي عن

  Sign Flag SFعلم اإلشارة : خامساً
  . إذا كانت نتيجة آخر عملية حسابية عدداً سالباSetً يف حالة واحد منطقي SFيكون علم 
  . إذا كانت نتيجة آخر عملية حسابية عدداً موجباResetً يف حالة صفر منطقي SFيكون علم 

من إحدى طرق متثيل األعداد السالبة يف الكمبيوتر هي اعتبار اخلانة األخرية خمصصة لإلشارة و مبا أن البايت مكـون          : لحمصط
من مثانية خانات فسيتم اقتطاع اخلانة األخرية منه من أجل اإلشارة فإن احتوت على القيمة واحد فإن اخلانات السبعة الباقية هي            

  .وت على القيمة صفر فإن اخلانات السبعة املتبقية ما هي إال عدد موجبعدد ثنائي سالب أما إذا احت
  . هو نسخة عن اخلانة األخرية يف الناتج عند اعتماد هذا النظام لتمثيل األعداد السالبةSFو بذلك يكون 

  :الحظ أنه انطالقاً من هذا املبدأ يف التمثيل ميكننا متثيل ااالت التالية من األعداد
   127+ إىل 128–ايت واحد من من أجل ب

   32767+ إىل 32768–من أجل بايتني من 

  Overflow Flag OFعلم الطفحان : سادساً
يكون يف حالة واحد منطقي عندما ال تتسع النتيجة يف املكان املخصص لتخزينها أي تتجاوز القدرة التخزينية، أما إذا مل تكـن                     

  . حالة الصفر املنطقي يبقى يفOFالنتيجة خارج اال احملدد فإن 
  :حيدث الطفحان يف احلاالت التالية

  .مجع أعداد موجبة كبرية) 1
  .مجع أعداد سالبة كبرية) 2
  .طرح عدد موجب كبري من عدد سالب كبري) 3
  .طرح عدد سالب كبري من عدد موجب كبري) 4

واها لذلك ميكن قراءا فقط و ال ميكـن تغـيري          تقرأ فقط أي ال نستطيع تغيري حمت        CFمجيع األعالم السابقة ما عدا      : مالحظة
  .حمتوياا بواسطة تعليمات برجمية مباشرة

  اخلانة الرابعة  اخلانة الثالثة

 ألنه مل يكن AF=0يف هذه احلالة يكون 
انة معنا باليد واحد عند االنتقال من اخل

  الثالثة إىل اخلانة الرابعة يف الناتج
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 كشرط  ZF=1املعاجل مزود بتعليمات تستطيع اختبار حالة هذه األعالم لتغيري تتابع تنفيذ الربنامج فمثالً ميكن اختبار علم                 
  .من أجل القفز إىل جزء آخر من الربنامج

  :م التحكمو فيما يلي سنشرح أعال
  Trap Flag TFعلم اخلطوة الوحيدة : أوالً

يوضع باحلالة واحد منطقي عندما نرغب بتنفيذ الربنامج خطوة خطوة و هو مفيد عندما نريد تصحيح برناجمنا و استكـشاف                    
  .مواقع األخطاء

  Interrupt Flag IFعلم املقاطعة : ثانياً
ة تنفيذ املقاطعة، فيوضع باحلالة واحد منطقي عندما ال نرغـب بتنفيـذ أي   يستخدم من أجل التعبري عن إمكانية أو عدم إمكاني    

  .أما عند وضعه يف حالة الصفر املنطقي فإن املقاطعة مسموح ا) املقاطعة حمجوبة(مقاطعة 
ظـام   و اليت من أحد خـدماا العـودة إىل ن          21املقاطعة هي عبارة عن خدمة تؤدي إىل عمل معني فمثالً املقاطعة            : مالحظة
  .التشغيل

  Direction Flag DFعلم االجتاه : ثالثاً
  .يدل على اجتاه سري العمليات التسلسلية

  .عندما يكون يف حالة واحد منطقي فإن السلسلة تكون من العنوان األعلى إىل العنوان األدىن
  .عندما يكون يف حالة صفر منطقي فإن السلسلة تكون من العنوان األدىن إىل العنوان األعلى

  ���Aم ا���3ان ا��!H��C	 و اGزا�9ت
  مقدمة

 لذلك فإننا حنتاج أثناء عنونة املقاطع إىل رقم FFFFFh إىل 00000h ميغا بايت أي أا مرقمة من 1الحظنا أن الذاكرة بطول 
 و هو املستخدم يف ترقيم حجرات الذاكرة      (  بت ذلك ألن متثيل رقم ست عشري بطول مخس خانات            20ست عشري بطول    

 بت فقط األمر الذي يـضطرنا إىل       16حيتاج إىل عشرين بت لكن مسجالت املقاطع و اليت نستخدمها يف العنونة هي بطول               ) 
  !!استنتاج عنوان فيزيائي بعشرين بت 

  Physical Address PAآلية احلصول على العنوان الفيزيائي 
  :يلزمنا إلجياد العنوان الفيزيائي قيمتني مها 

  قيمة املسجل املساعد له) 2طع                                             قيمة مسجل املق )1
   :Very good Tipفكرة 

  !!عندما نريد إزاحة رقم ممثل بالنظام العشري خانة واحدة حنو اليسار فإننا نضربه بعشرة 
   ؟؟1920 إىل اليسار خطوة واحدة ليصبح 192هل تستطيع إزاحة الرقم : مثال

   x 10 = 1920 192بضربه بعشرة كالتايل نعم و ذلك 
و كذلك األمر يف النظام الست عشري، فعندما نريد إزاحة رقم ست عشري فإننا نضربه بعشرة النظام الست عشري و اليت هي                                                             

10 h = 16 d  
  
  عشرة النظام الست عشري  مقابلها يف النظام العشري  
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  :زيائي بالطريقة التاليةلذلك يتم احلصول على العنوان الفي
نأخذ قيمة مسجل املقطع املمثلة بالنظام الست عشري و نضرا بعشرة النظام الست عشري فترتاح قيمة مسجل املقطـع                    )1

  .خانة واحدة حنو اليسار
ن جنمع قيمة املسجل املساعد لنفس املقطع و املمثلة أيضاً بالنظام الست عشري فتكون النتيجة هي حصولنا علـى العنـوا                    )2

  الفيزيائي
 PA (Physical Address) = قيمة املسجل املساعد + ( x 10h مسجل املقطع  )

  :أمثلة
 أوجد العنوان A0 املساعد له هي IP و قيمة مسجل مؤشر التعليمة 1B6C حيتوي على CSبفرض لدينا مسجل مقطع الشيفرة 

  :الفيزيائي للتعليمة 
  :احلل

PA = ( CS x 10h ) + IP = 1B6C x 10h + A0 = 1B760 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

   .SI = 1F و DS = 1000h بفرض PAأوجد : مثال آخر
  :احلل

PA = ( 1000 x 10 ) + 1F = 1001F 

  )هذه الطريقة جيب إتقاا ذهنياً ( الطريقة العكسية 
نتبع ) اإلزاحة  ( ة املسجل املساعد له     و قيم ) عنوان املقطع   ( عندما نعطى العنوان الفيزيائي و نريد استنتاج قيمة مسجل املقطع           

  :إحدى الطريقتني التاليتني 
  الطريقة األوىل

  ) .أي نضع قيمتها يف املسجل املساعد ( نأخذ اخلانات األربعة اليمينية من العنوان الفيزيائي املعطى و نعتربها إزاحة  -1
  .ت عشري أول أربع خانات منه أصفاراً نصفر اخلانات األربعة األوىل من العنوان الفيزيائي فينتج معنا رقم س -2
  .حنذف الصفر األول من الرقم الناتج فينتج معنا رقم ست عشري هو قيمة مسجل املقطع  -3

  :مثال
   .SI و قيمة املسجل املساعد له DS أوجد قيمة مسجل املعطيات 41000hبفرض لدينا عدد موجود يف العنوان الفيزيائي 

 IPحمتوى 

  العنوان الفيزيائي

  يوجه هذا العنوان إىل الذاكرة

1B6C 
A0  

جامع 
  العناوين

1B760 
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  . و هي اإلزاحة1000h تساوي SI األربعة األوىل من على اليمني تكون قيمة حسب الطريقة بأخذ اخلانات: احلل
2-3      (     DS = 4000h   

  طريقه أخرى
  .نأخذ اخلانة األوىل من العنوان الفيزيائي ونعتربها إزاحة -1
  .ل املقطعحنذف تلك اخلانة من العنوان الفيزيائي فيصبح الرقم الناتج مؤلف من أربع خانات و هو ميثل قيمة مسج -2

   PA = 41000hبفرض كان : مثال
  بأخذ اخلانة األوىل : احلل 

1) SI=0 

2) DS=4100 أخذنا اخلانات املتبقية من الرقم  
  أي أن 

                                4100:0000        4000:1000 

 إزاحته   عنوان          إزاحته   عنوان                                 
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  8086 د�K ا�����	 ������J ا���
  

  مقطع الشيفرة

  مقطع املعطيات

  مقطع املكدس

  مقطع املعطيات اإلضايف

IP   

CS 

DS 

SS 

ES 

  

  

  

  

AX 

BX 

CX 

DX 

AH       AL 

BH       BL 

CH        CL 

DH        DL 

SP 

BP 

SI 

DI 

  

  

  

  

  مسجل األعالم

MPU 8086 

00000h 

FFFFFh 

64KB 

64KB 

64KB 

64KB 

  الذاكرة اخلارجية
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  أ���!> ا���3<�
  

  :مقدمة
 بت يـتم    16 لذلك من أجل كلمات املعطيات       FFFFFh إىل   00000hإن حيز الذاكرة منظم على شكل بايتات معنونة من          

ة حتتوي أربع مقاطع كل منـها  ختزين البايت السفلي يف العنوان األصغر و البايت العلوي يف العنوان األكرب كما نعلم أن الذاكر               
64KB و هي مقطع الشيفرة و مقطع املعطيات و مقطع املكدس و مقطع املعطيات اإلضايف، حيث يتم الرجوع إىل هذه املقاطع 

 16 و كل من هذه املسجالت حيتوي عنواناً قاعدياً ذا CS, DS, SS, ES بت و هي 16مبساعدة مسجالت املقاطع ذات الـ
  .م يف توليد العنوان الفيزيائي للذاكرة و الذي يشري إىل بداية املقطع املطابق يف الذاكرةبت و الذي يستخد

ميكن يئة مقطع معطيات جديد ببساطة و ذلك بتبديل قيمـة        : يستطيع املربمج تبديل القيم يف مسجالت املقاطع برجمياً، فمثالً          
  : عن طريق تنفيذ التعليمتني التاليتني DSاملسجل 

Mov AX,A000 

Mov DS,AX 

  .و سبب وجود هاتني التعليمتني هو عدم وجود تعليمة واحدة لتحميل مسجل مقطع بعدد ثابت
 العنونة غري   – العنونة املباشرة    – العنونة الفورية    –العنونة باملسجل   :  مزود بتسعة أنظمة عنونة خمتلفة، و هي       8086إن املعاجل   

  . العنونة بالنافذة– العنونة بالسلسلة – العنونة القاعدية املفهرسة -عنونة املفهرسة  ال– العنونة القاعدية –املباشرة باملسجل 
و هذه األنظمة التسعة عدا العنونة باملسجل و العنونة الفورية تتطلب الرجوع إىل املتحول املخزن يف الذاكرة لذلك حنتـاج ألن                   

 الذاكرة و هكذا فإن كل نظام عنونة له طريقة خمتلفة حلـساب              بدورة ممر لقراءة أو كتابة يف      BIUتبدأ وحدة مالئمة املمرات     
  :عنوان املتحول الذي سيخرج على ممر العناوين أثناء دورة املمر، و سندرس اآلن كالً من هذه األنظمة بالتفصيل

  .مجيع التعليمات ستشرح الحقاً: مالحظة
  

  نظام العنونة باملسجل: أوالً
 و MOV AX,BXل داخلي للمعاجل، فمثالً التعليمة اليت تستعمل نظام العنونة باملسجل هي يف هذا النظام يكمن املتحول مبسج

أي أن تنفيذ هذه التعليمة يتم دون الرجوع إىل         ) متحول اهلدف  (AXإىل املسجل   ) متحول املصدر  (BXاليت تعين نقل حمتوى     
  : موجودين يف املعاجلBX و AXالذاكرة أي يف املعاجل ألن كال املسجلني 

  
  
  
  
  
  
  

ـ              CS و الــ   IPنالحظ من الشكلني السابقني و يف الشكل األول جند أنه قد مت توليد العنوان الفيزيائي للتعليمة بواسطة الـ
  ) . من اجلدول 8BC3( حيث يتم إحضار التعليمة إىل املعاجل و تتم فك شيفرا 

0000  IP 

0100  CS 

XXXX  AX 
ABCD  BX 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV AX,BX 8B 01000 
 C3 01001 

 XX 01002 التعليمة التالية
  

0002  IP 

0100  CS 

ABCD  AX 
ABCD  BX 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV AX,BX 8B 01000 
 C3 01001 

 XX 01002 التعليمة التالية
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  نظام العنونة الفورية: ثانياً
من التعليمة و ليس مضمون سجل أو عنوان حجرة ذاكرة حيث يدعى هذا املتحول باملتحول           يف هذا النظام يكون املتحول جزء       

  ). بايت 2( الفوري و املتحوالت الفورية متثل معطيات ثابتة ميكن أن تكون بايت أو كلمة 
  و هو متحول مصدر فوري ذو بايت واحـد و الـشكالن التاليـان   15h جند أن متحول املصدر هو MOV AL,15: مثال

  .يوضحان حالة املعاجل قبل و بعد تنفيذ التعليمة السابقة

  
  نظام العنونة املباشرة: ثالثاً

خيتلف هذا النظام عن نظام العـنونة الفورية بأن الـحجرات اليت تلي رمز التعليمة حتــوي على العنـوان الفعال للـذاكرة            
EA = Effective memory Addressبت حيث يتم توليد العنوان الفيزيـائي  16لف من  أي اإلزاحة و هذا العنوان مؤ 

   .ES و DSانطالقاً من 
  :مثال

MOV CX,[1234] 

  : عندئذ العنوان الفيزيائي حيسب بالعالقة DS = 200بفرض كان 
PA = 200 x 10h + 1134 = 03243h 

 و يأخذ حمتوى احلجرة اليت تليها       CL يف الذاكرة و يأخذ حمتوى تلك احلجرة و يضعها يف            03234hمث يذهب املعاجل إىل املوقع      
   .CHو يضعها يف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0000  IP 

0100  CS 

XX  AX 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV AL,15 B0 01000 
 15 01001 

 XX 01002 التعليمة التالية
  

AL 

0002  IP 

0100  CS 

 15  AX 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV AL,15 B0 01000 
 15 01001 

 XX 01002 التعليمة التالية
  

AL 

0000  IP 

0100  CS 

0200  DS 
XXXX  CX 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV CX,Beta 8B 01000 
 0E 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

 ED 03234 

 BE  

  

0004  IP 

0100  CS 

0200  DS 
BEED  CX 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV CX,Beta 8B 01000 
 0E 01001 
 34 01002 
 12 01003 

التاليةالتعليمة   XX 01004 

  … 

 ED 03234 

 BE  

  

  معامل املصدر
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  :نظام العنونة غري املباشرة باملسجل : رابعاً

 أو مسجل BX,BPيكمن يف مسجل مؤشر ) إزاحة ( هذا النظام يشبه نظام العنونة املباشرة لكن خيتلف عنه بأن العنوان الفعال 
   .SI,DIدليل 
  :مثال

 حيث يتم توليد العنوان الفيزيائي للمتحول MOV AX,[SI]تخدم نظام العنونة غري املباشرة باملسجل هي إن التعليمة اليت تس
 فإن DS = 200 و SI = 1234 ، و بفرض كانت PA = ( DS x 10h ) + SIعن طريق العالقة  . DS و SIباالستناد إىل 

PA = ( 0200 x 10 ) + 1234 = 03234و يأخذ منـها  03234 املعاجل إىل احلجرة  و هو معامل املصدر حيث يذهب 
 و يبني الشكل التايل حالة املعاجل قبل و بعـد تنفيـذ             AH أما قيمة احلجرة اليت تليها فيتم وضعها يف          ALقيمتها و يضعها يف     

  :التعليمة السابقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نظام العنونة القاعدية: خامساً
 أو مسجل مؤشر BXمع حمتويات إما مسجل القاعدة ( disp ) ع اإلزاحة يف هذا النظام من العنونة حيسب العنوان بواسطة مج

  : على الترتيب أيSS أو DS مع القيمة احلالية املوجودة يف املسجل BPالقاعدة 
PA = ( DS X 10h ) + BX + disp = ( SS x 10h ) + BP + disp 

  هلدف هي  اليت تستخدم العنونة القاعدية لتحديد حجرة متحول اMOVإن تعليمة 
MOV [BX].Beta,AL 

 Beta و اإلزاحـة املباشـرة   BX و إن هذه التعليمة تستخدم مسجل القاعدة 3412    8870إن شيفرة التعليمة السابقة هي 
الشتقاق العنوان الفعال ملتحول اهلدف حيث يتم حتقيق نظام العنونة القاعدية بواسطة ختصيص مسجل القاعدة أو مسجل مؤشر                  

إن متحول املصدر يف هذه التعليمة متوضع يف . ( Beta )متبوعاً بنقطة و إزاحة مباشرة ) مربعني ( ني متوسطني القاعدة بقوس
 فإن العنوان الفيزيائي ملتحول اهلدف يتم حـسابه         1234h هي   Beta و بفرض أن قيمة      ALالبايت السفلي من املراكم أي يف       

  :بالعالقة
PA = (DS x 10h ) + BX + disp = 02000 + 1000 + 1234 = 04234h 

  
  
  

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV AX,[SI] 8B 01000 
 0E 01001 

 XX 01002 تعليمة تالية
  … 

 ED 03234 

 BE  

  

  معامل املصدر

0000  IP 

0100  CS 

0200  DS 

XXXX  AX 

1234  SI 

0000  IP 

0100  CS 

0200  DS 

BEED  AX 

1234  SI 

  عنوان  شيفرة  التعليمة

MOV AX,[SI] 8B 01000 
 0E 01001 

 XX 01002 تعليمة تالية
  … 

 ED 03234 

 BE  

  

  املصدرمعامل 
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 بدء دورة ممر كتابة يف الذاكرة و هكذا يكتب متحول املصدر            EU و من مث تطلب الـ       BIUهذا العنوان الفيزيائي حتسبه الـ      
AL        04234 يف حجرة الذاكرة ذات العنوان الفيزيائيh             ـ شكل  أي بعد تنفيذ التعليمة تصبح حالة املعاجل كما هو واضح يف ال

  .السابق
  نظام العنونة املفهرسة: سادساً

 إىل عنوان اإلزاحة    SI أو   DIيف هذه الطريقة من العنونة يتم احلصول على العنوان الفعال نتيجة مجع حمتوى مسجل الفهرس إما                 
disp ( displacement )ل عنوان من  و هذا النوع من العنونة يناسب أغراض اجلداول حيث يكون عنوان اإلزاحة يف بداية أو

  .اجلدول و مسجل الفهرس يؤشر إىل أي عنصر من حمتويات اجلدول
   .MOV AL,array[SI] و هي 8A443412ليكن لدينا التعليمة التالية و اليت شيفرا : مثال

رة و هي تسبق     متثل اإلزاحة املباش   arrayهذه التعليمة يتم فيها حتديد متحول املصدر بواسطة العنونة املفهرسة املباشرة حيث أن              
  :مسجل الدليل املوجود ضمن قوسني متوسطني، حيث يتم توليد العنوان الفيزيائي التايل

PA = ( DS x 10h ) + EA 
EA = 2000 + 1234 = 3234h  ; EA = ( SI ) + disp   =>  

PA = ( DS x 10h ) + EA = 02000 + 3234 = 05234h 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عنوان  شيفرة  التعليمة
MOV 

AL,array[SI] 8A 01000 

 44 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

  02000 

  02001 

  … 

  05234 

0000  IP 

0100  CS 

XX BE  AX 

2000  SI 

0200  DS 

  عنوان  شيفرة  التعليمة
MOV 

AL,array[SI] 8A 01000 

 44 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

 XX 02000 

 XX 02001 

  … 

 BE 05234 معامل املصدر

0000  IP 

0100  CS 

XXXX  AX 

2000  SI 

0200  DS 

  عنوان  شيفرة  يمةالتعل
MOV 

[BX].Beta,AL 8A 01000 

 44 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

 XX 02000 

 XX 02001 

0004  IP 

0100  CS 

BE ED  AX 

2000  BX 

0200  DS 

  عنوان  شيفرة  التعليمة
MOV 

[BX].Beta,AL 88 01000 

 07 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

 XX 02000 

 XX 02001 

0000  IP 

0100  CS 

BE ED  AX 

1000  BX 

0200  DS 
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 و تصبح حالة املعاجل AL تنقل إىل 05234hمة هي أن حمتويات حجرة الذاكرة ذات العنوان الفيزيائي إن نتيجة تنفيذ هذه التعلي
  .كما هو موضح يف الشكل السابق

  :نظام العنونة القاعدية املفهرسة : سابعاً
رس و يف حال وجود يف هذا النوع من العنونة يتم احلصول على العنوان الفعال نتيجة مجع حمتوى مسجل القاعدة مع مسجل الفه

  .عنوان جيب إضافة هذا العنوان إىل حمتوى املسجلني املذكورين
  : يتم فيها حساب العنوان الفعال ملتحول املصدر كما يليMOV AH,[BX].Beta[SI]التعليمة : مثال

EA = BX + Beta + SI 

PA = ( DS x 10h ) + EA = 02000 + 4234 = 06234h 

  :ملعاجل قبل و بعد تنفيذ التعليمةو يبني الشكل التايل حالة ا
 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 و اليت متثل حمتويات حجرة الذاكرة ذات العنوان الفيزيـائي  AH = BEhحيث نالحظ أنه بعد تنفيذ التعليمة تصبح حمتويات 
06234h.   

  
  نظام العنونة بالسلسلة: ثامناً

  عنوان  شيفرة  التعليمة
MOV AH 

,[BX].Beta[SI] 8A 01000 

 20 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

 XX 02000 

 XX 02001 

  … 

 BE 06234 معامل املصدر

  

0000  IP 

0100  CS 

XX XX  AX 

1000  BX 

0200  DS 

2000  SI 

  عنوان  شيفرة  التعليمة
MOV AH 

,[BX].Beta[SI] 8A 01000 

 20 01001 
 34 01002 
 12 01003 

 XX 01004 التعليمة التالية

  … 

 XX 02000 

 XX 02001 

  … 

 BE 06234 معامل املصدر

0000  IP 

0100  CS 

BE XX  AX 

1000  BX 

0200  DS 

2000  SI 
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 أوتوماتيكياً مسجل دليل املصدر و مسجل دليل اهلدف لتعيني         تستعمل 8086إن تعليمات السلسلة يف جمموعة تعليمات املعاجل        
 DS و املقطع    SI هي تعليمة النقل للسلسلة، و هي تستخدم         MOVSفمثالً تعليمة   . العناوين الفعالة ملتحويل املصدر و اهلدف     

  .ن يف تعليمة السلسلة تظهراDI و ال SIو نالحظ أنه ال .  من أجل متحول اهلدفES و املقطع DIمن أجل متحول املصدر و 
  

  نظام العنونة بالنافذة: تاسعاً
 يستخدم فقـط نظـام      I/Oمن أجل النوافذ يف حيز عنونة        . I/Oيستعمل هذا النظام مع تعليمات اإلدخال و اإلخراج لنوافذ          
ذة دخل تكون كما يف التعليمـة  فمثالً العنونة املباشرة لناف . DXالعنونة املباشرة و نظام العنونة غري املباشرة الستعمال املسجل          

  :التالية
IN AL,15h   � IN AL,[15h] 

  .AL إىل املسجل I/O من حيز عنونة 15hتعين هذه التعليمة إدخال معطيات ذات بايت واحد من نافذة الدخل ذات العنوان 
  :ليةمثال آخر عن استعمال العنونة غري املباشرة للنافذة من أجل متحول املصدر هو التعليمة التا

IN AL,[DX] 

إذا :  فمـثالً  DXهذا يعين إدخال معطيات ذات بايت واحد من نافذة الدخل اليت عنواا يكون حمدد بواسطة مضمون مسجل                  
  .AL يتم حتميلها يف املسجل 1234h فإن حمتويات النافذة ذات العنوان DX = 1234hكان 



    )anas_kurdy@hotmail.com(� ا� آ�دي أ�� ��: ��
	� وإ��اد 
http://www.arabteam2000.com 

- 22 -  
  

   

  
  
  

���� 	
  ���دروس ��� ا�����	 ا���
�� ����� ا���� ا���
http://www.arabteam2000.com 

 
  

������� 	
 ا�������� �����  "�!� ا�� �ق �
  

������� 	

��6 �5% �34ان ا����� أو ا�1 ا���0/ �$ ه-, ا�+روس إ* 
(ذن &��% �$ إدارة ���� ا���� ا��� ���3 �3��  
  

�89:�:  
�
   ���س � ���A3� $� �5ج ا��35 ا�?�<!� �15 ه3+�� ا������ت 
����� �9>ه-, ا�+روس ه	 

  
  
  
  
  

  ا��Cء ا�?�<	
 J���!��ت ا����68086



    )anas_kurdy@hotmail.com(� ا� آ�دي أ�� ��: ��
	� وإ��اد 
http://www.arabteam2000.com 

- 23 -  
  

   

  � +�� E	 ��� ا�����	
هذه اللغة مزودة لوصف كل من العمليات األساسية اليت ميكن إجنازها بواسطة املعاجل املصغر، تكتب تعليمـات هـذه اللغـة                     

إن .  بدالً من األصفار و الواحدات يف شيفرة اآللـة للمعـاجل         ALPHANUMERICجائية أو ما يدعى     باستعمال الرموز اهل  
  :يف لغة األمسبلي هي) التعليمة(الصيغة العامة لكتابة األمر 

 تعليق ; تعليمة : الفتة
لتوثيق بني التعليمة و التعليق     و هذا النوع من ا    . عادة فإن التعليقات أو املالحظات اليت تصف األوامر توضع على الطرف األمين           

و نقصد بكلمة الشيفرة أن الربنامج مكتوب بلغة اآللة للمعاجل و . جيعل من السهل على املربمج كتابة و قراءة و تصحيح الشيفرة 
و هذا  . source code أما الربنامج املكتوب بلغة األمسبلي فيدعى بشيفرة املصدر object codeالذي يعرف بشيفرة اهلدف 

إن كل تعليمة يف برنامج املصدر تطابق أمراً واحداً يف لغة األمسبلي حيث أن األمر جيب أن حيدد أي عملية سيتم تنفيذها و مـا                  
 opcode = operationرمز التعليمة : هلذا السبب تقسم التعليمة إىل قسمني منفصلني . هي متحوالت املعطيات اليت ستعاجل

code و املتحوالت operands .  نفذ فمثالً نذكر بعض العملياترمز العملية هو جزء من التعليمة و الذي حيدد العملية اليت ست
  .النموذجية كاجلمع و الطرح و النقل

 فالكلمات املختزلة   8086 من أجل التعليمات فمثالً بالنسبة للمعاجل        mnemonicيف لغة األمسبلي تستخدم الكلمات املختزلة       
أما املتحوالت فتحدد املعطيات  . MOV و SUB و ADDعمليات اجلمع و الطرح و النقل هي على الترتيب يف لغة األمسبلي ل

اليت ستعاجل من قبل املعاجل بواسطة رمز العملية للتعليمة فمثالً يف التعليمة اليت تضيف حمتويات مسجل القاعـدة إىل حمتويـات                     
 ففي هذا املثال تضاف حمتويات ADD AX,BXيمة على الشكل التايل  هي املتحوالت و تكتب التعلAX و BXاملراكم فإن 

BX إىل AX و يوضع ناتج اجلمع يف AX ربعتو لذلك ي BX متحول املصدر و AXمتحول اهلدف .  
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 J���!��ت ا����1 6��L8086  
 للمتحوالت و أنظمة العنونة      تعليمة أساسية و كذلك إن اال الواسع       117 مبجموعة تعليمات مؤلفة من      8086يزود املعاجل   

 28 األساسية متتد إىل Movاملسموحة لالستعمال مع هذه التعليمات يوسع جمموعة التعليمات إىل تعليمات أكثر، فمثالً تعليمة           
  .تعليمة خمتلفة و قابلة للتنفيذ على مستوى لغة اآللة

   تعليمات نقل املعطيات-أوالً 
ا نقل املعطيات و ذلك إما بني مسجالت املعاجل الداخلية أو بني مسجل داخلي و حجـرة       ميلك املعاجل جمموعة تعليمات وظيفته    

  :ختزين يف الذاكرة و هي
  Movتعليمة ) 1

  :تستخدم هذه التعليمة لنقل بايت أو كلمة معطيات من متحول املصدر إىل متحول اهلدف و هلا الشكل التايل
  ة املختزلةالكلم  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

  MOV  نقل  S → D  MOV D,S  ال يوجد
 هلذه التعليمة ميكن أن تكون مسجالت داخلية أو حجرات ختزين يف الذاكرة و يبني اجلدول التـايل خمتلـف أنـواع                      S,Dإن  

  :متحوالت املصدر و اهلدف مع مثال لكل منها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 MOVاحلاالت املستثناة من تعليمة 

:  أن تنقل املعطيات بشكل مباشر بني حجريت ذاكرة لذلك ال نرى يف اجلدول ااور احلالة التالية   MOVال تستطيع تعليمة    -1
Mem → Mem و حلل هذه املشكلة فإن املعطيات املرغوب بنقلها جيب نقلها أوالً يف مسجل داخلي بواسطة تعليمة MOV 

  . أخرىMOV بواسطة تعليمة ، و من مث تنقل حمتويات هذا املسجل إىل حجرة جديدة يف الذاكرة
 و حلل هذا MOV DS,1000أي أن التعليمة التالية غري مسموح ا . ال ميكن وضع قيمة فورية يف مسجل مقطع مباشرة-2

 :املشكلة نستخدم التعليمتني التاليتني 

MOV AX,1000 
MOV DS,AX 

، أي أن التعليمة التالية غري مـسموح ـا          ال ميكن نقل حمتويات أحد مسجالت املقاطع إىل مسـجل مقطع آخر مباشرة           -3
MOV DS,ESو حلل هذه املشكلة نقوم بـ   

MOV AX,ES 

  املعىن  الرمز
Acc املراكم  
Mem حجرة ذاكرة  
Reg مسجل  
Imm متحول فوري  

Seg-reg متحول مقطع  
Reg16  بت16ذو مسجل   
Mem16 حجريت ذاكرة  

  

  Destinationاهلدف   Sourceاملصدر 
Acc  Mem 
Mem Acc 
Reg Reg 
Mem Reg 
Reg Mem 

Imm Reg 

Imm Mem 

Reg16 Seg-reg 

Mem16 Seg-reg 

Seg-reg Reg16 

Seg-reg Mem16 
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MOV DS,AX 

 AL إىل املسجل SI هذه التعليمة تعين نقل حمتويات حجرة الذاكرة املشار إليها بواسطة املسجل MOV AL,[SI]: مثال عام 
 + PA = DS x 10hرة باملسجل و متحول املصدر عنوانه الفيزيائي هو و إن نظام العنونة يف هذه التعليمة هو عنونة غري مباش

SI أما متحول اهلدف فهو AL.   
  XCHG تعليمة التبديل )2

  .تستخدم هذه التعليمة الستبدال متحول املصدر مبتحول اهلدف و الستبدال متحول اهلدف مبتحول املصدر
  ختزلةالكلمة امل  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 S → D  ال يوجد

D → S XCHG D,S  تبديل  XCHG  
  

و يبني اجلدول التايل خمتلف أنواع متحوالت املصدر و اهلدف لتعليمـة            
XCHG.   

  :مثال
XCHG AX,BX 

  .BX و AX يف هذا املثال يتم التبديل بني حمتويات 
XCHG [SUM],BX  

   .BXل  يف الذاكرة و بني املسجSUMيتم التبديل بني حمتوى احلجرة 
  XLATتعليمة ) 3

 إزاحة بداية BX، إن تعامل هذه التعليمة يتم مع اجلداول املخزنة يف الذاكرة فلو وضعنا يف               فقط   ALتتعامل هذه التعليمة مع     
 جبمع XLAT إزاحة العنصر نسبه إىل بداية اجلدول، عندها تقوم تعليمة AL و وضعنا يف DSاجلدول نسبة إىل مقطع املعطيات 

 و تعترب الناتج إزاحة بالنسبة إىل مقطع املعطيات، مث تقوم بوضع قيمة احلجـرة  BX مع حمتويات املسجل   AL املسجل   حمتويات
  .ALاملعطى إزاحتها يف 

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

 [AL+BX] + ( DS x 10h )  ال يوجد

→ AL XLAT ترمجة جدول املصدر  XLAT  
  :مثال

 أي أنه يف أول حجرة من اجلدول يوضع مربع العدد 9 إىل 1بفرض أنه لدينا جدول يف الذاكرة حيتوي على مربعات األعداد من 
ومن هـذا نـرى أن   … ، و هكذا ) 4أي  (2 و يف احلجرة الثانية يوضع مربع العدد    1

   .100 هي DSاجلدول طوله تسع بايتات إزاحة بدايته عن بداية مقطع  الـ 
 أي أن املطلوب هو 4ا يطلب منا احلصول على مربع أحد هذه األعداد و ليكن العدد عندم

  : لذلك نقوم مبا يليAL = 16أن تصبح قيمة 
   .BX = 100 و AL = 3نضع  )1
   .XLATنعطي التعليمة  )2

  . و هو املطلوبAL = 16و بعد تنفيذها يصبح 
  

  Dاهلدف   Sاملصدر 
Reg16 Acc 
Reg Mem 
Reg Reg 

  

1  
4  
9  
16  

DS  

100  

109  



    )anas_kurdy@hotmail.com(� ا� آ�دي أ�� ��: ��
	� وإ��اد 
http://www.arabteam2000.com 

- 26 -  
  

   

  LEA, LES, LDSالتعليمات ) 4
 عملية نقل املعطيات لتحميل مسجل مقطع أو مسجل أغراض عامة بعنوان بشكل مباشر مـن  تستعمل هذه التعليمات من أجل   

 فهي لتحميل مسجل ما و مسجل مقطع املعطيات         LDS وظيفتها هي حتميل مسجل بعنوان فعال أما         LEAالتعليمة  . الذاكرة
DS    و تعليمة LES           وظيفتها حتميل مسجل ما و مسجل مقطع املعطيات اإلضايف ES . ه التعليمات موصـوفة كمـا يف       وهذ

  :اجلدول التايل
األعالم 
  املتأثرة

  املعىن  الصيغة  العملية
الكلمة 
  املختزلة

  LEA  حتميل عنوان فعال Mem16 →  reg16 LEA reg16,mem16  ال يوجد

 Mem32 → reg16  ال يوجد

Mem32+2 → DS LDS reg16,mem32 
حتميل مسجل و 

 DS  LDSاملسجل 

 Mem32 → reg16  ال يوجد

Mem32+2 → ES LES reg16,mem32 
حتميل مسجل و 

 ES  LESاملسجل 

  :أمثلة
 

 

 

LEA SI,[100] => SI = 1000 

 

LDS SI,[200] => SI = 553F 

                            DS = 1000 

 

LES DI,[300] => DI = 4030 

                             ES = 3000 

 

 

 

 

 

 

  
  

  لرياضية التعليمات ا-ثانياً 
  .و هي تشمل تعليمات من أجل عمليات اجلمع، الطرح، الضرب و القسمة

  تعليمات اجلمع) 1
  : و هي موصوفة باجلدول التايل
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 S + D → D  أعالم احلالة

Carry → CF ADD D,S  مجع  ADD  

00  
10  

3F  
55  
00  
10  

30  
40  
00  
30  

100  

200  

300  
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 S + D + CF → D  أعالم احلالة

Carry → CF 
ADC D,S 

مجع مع أخذ االنزياح 
 ADC  بعني االعتبار

 INC  الزيادة مبقدار واحد D+1 → D INC  D  أعالم احلالة

AF,CF  ًسيتم شرحها الحقا AAA 

تصحيح ناتج مجع 
عددين بشيفرة 

  اآلسكي
AAA 

كل أعالم 
احلالة ماعدا 

OF  
 DAA سيتم شرحها الحقاً

تصحيح ناتج مجع 
 BCD  DAAعددين بشيفرة 

 

  ADC و ADDتعليميت 
 مبينة يف ADD, ADCإن املتحوالت املسموحة يف تعليمات اجلمع 

  :اجلدول التايل
  
  
  

  : فهي  INCو بالنسبة للمتحوالت املسموحة يف تعليمة 
  
  

 ؟ مبيناً حالـة  ADC AX,BX فما هي نتيجة تنفيذ التعليمة CF = 1 و BX = FD81h و AX = 4F3Dhبفرض : مثال
  .لة بعد تنفيذ عملية اجلمع هذه أعالم احلا

  سنكتب الشيفرة الثنائية للمتحوالت من أجل توضيح حالة األعالم : احلل
          1111 111                1 

AX = 0100 1111 0011 1101 b 

BX = 1111 1101 1000 0001 b 

CF =                             0001 b      + 

          0100 1100 1011 1111 b 

 

  :و اآلن أعالم احلالة هي
PF = 0ألن عدد الواحدات فردي يف البايت األول من ناتج اجلمع   

AF = 0 حيث يتم ترقيم اخلانات بدءاً مـن  (  يف البايت األول من ناتج اجلمع 4 إىل اخلانة 3 ألنه ال يوجد انزياح من اخلانة
  )الصفر 

SF = 0 الناتج موجب (  و هي آخر خانة من نتيجة اجلمع(  
CF = 1بسبب وجود انزياح خارجي   
OF = 0ألنه يوجد إنزياح داخلي و إنزياح خارجي   

  Dاهلدف   Sاملصدر 
Reg  Reg  
Mem  Reg  
Reg Mem 

Imm Reg 

Imm Mem 

Imm Acc 

  
  Dاهلدف 
Reg8 
Reg16 

Mem 

  

1  

CF  
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   MSBاالنزياح الداخلي هو الداخل إىل اخلانة ذات األمهية العظمى : مالحظة
   إذا وجد انزياح داخلي فقط أو وجد انزياح خارجي فقطOF = 1: مالحظة

 DAAتعليمة التصحيح 

  ALهذا و جيب أن يكون ناتج اجلمع حتماً يف  ( BCDالتعليمة إلجناز عملية تصحيح لناتج مجع عددين بشيفرة تستخدم هذه 
   :BCDو اجلدول التايل يبني احلاالت املمكنة جلمع عددين بشيفرة  ) AXأي يف النصف السفلي من املراكم 

صحيحة و ال حتتوي على انزياح و ليست حباجة إىل تصحيح مثالً  و فيها تكون نتيجة اجلمع 9 إىل 0املنطقة األوىل أرقامها من    
  . و هي أرقام واقعة ضمن نطاق املنطقة األوىل9=7+2

 فنحـصل   6 و فيها تكون نتيجة اجلمع غري صحيحة و حباجة إىل تصحيح بإضافة العدد               15 إىل   10املنطقة الثانية أرقامها من     
 و بـذلك تكـون النتيجـة        E=14+6 يكون الناتج    E إىل العدد    6 فبإضافة   E=5+9على رقم و محل إىل العدد الثاين فمثالً         

  .صحيحة
 النتيجة من تتكون و فيها تكون نتيجة اجلمع غري صحيحة و حباجة إىل تصحيح و هنا 18 و حىت 16املنطقة الثالثة أرقامها من   
  .حاصل مجع مع انزياح

  AL = Bit7 … Bit0 حيث منثل ALمبا أن ناتج اجلمع موجود يف 
  :إن قاعدة التصحيح يف هذه التعليمة هي 

1) if   Bit3 Bit2 Bit1 Bit0   of  AL > 9   or   AF = 1 

    then   AL = AL + 6   ,   AF = 1 

2) if   AL > 9Fh   or   CF = 1 

   then   AL = AL + 60h   ,    CF =1 

  
   BL = 68   BCD و AL = 28  BCDبفرض أن : مثال

  :تج تنفيذ ما يليما هو نا
ADD AL,BL 

DAA 

9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  +  
9                    0  

10  9                  1  
  10  9                2  
    10  9              3  
      10  9            4  
        10  9          5  

15          10  9        6  

16  15          10  9      7  
  16  15          10  9    8  

18    16  15          10  9  9  
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1  

  
  
  

  إن نتيجة تنفيذ هاتني التعليمتني هي : احلل
28 BCD = 0010   1000 b 

68 BCD = 0110   1000 b     + 

                 1001   0000   →  AL 

CF = 0                 0110         + 

1001 0110  => AL = 96 BCD 

                            AF = 1 

  AAAتعليمة 
و  ) ALو هنا أيضاً جيب أن يكون ناتج اجلمع يف املـسجل  ( تستخدم هذه التعليمة لتصحيح ناتج مجع عددين بشيفرة آسكي  

  :قاعدة التصحيح يف هذه التعليمة هي
if  Bit3 Bit2 Bit1 Bit0   of   AL > 9    or   AF =1 

    then   AL = AL + 06 

AL = AL    and    0Fh 

AH = AH + 1 

AF = 1 

CF = 1 

    Else   AL = AL     and    0Fh 

              AH = 00 

  : ما هو ناتج تنفيذ التعليمتني التاليتنيBL = 34h = 4 ASCII و AL =32h  =  2 ASCIIبفرض أن : مثال
ADD AL,BL 

AAA 

  
  :إن ناتج تنفيذ هاتني التعليمتني هو كالتايل : احلل

AL = 0011   0010 

BL = 0011   0100   + 

         0110   0110      →    AL = 66h 

AL = 06h , AH = 00 

  )حيث يبدأ الترقيم اعتباراً من الصفر  (4 إىل اخلانة 3 بسبب عدم وجود انزياح من اخلانة AF = 0و هنا 
  تعليمات الطرح) 2

  :ول التايلهناك جمموعة واسعة من تعليمات الطرح كما هو واضح من اجلد
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 D - S → D  أعالم احلالة

burrow → CF SUB D,S  طرح  SUB  

 D - S - CF → D  أعالم احلالة

Carry → CF 
SBB D,S الطرح مع االستعارة  SBB 

 DEC  اإلنقاص مبقدار واحد D-1 → D DEC D  أعالم احلالة

 D → D – 0 أعالم احلالة

1  → CF NEG  D املتمم الثنائي  NEG 

   متثل الرقم ستة0110حيث 
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كل أعالم 
  OFاحلالة عدا 

 DAS سيتم شرحها الحقاً
تصحيح ناتج طرح 

 BCD  DASعددين بشيفرة 

AF, CF  ًسيتم شرحها الحقا AAS 

تصحيح ناتج مجع 
عددين بشيفرة 

  اآلسكي
AAS 

 هي نفسها املتحوالت املسموحة من أجل تعلـيميت  SUB, SBBإن املتحوالت املستخدمة من أجل تعليميت الطرح : مالحظة
 فهي نفسها املتحوالت املسموحة من أجل       DEC أما بالنسبة إىل املتحوالت املستخدمة من أجل تعليمة            ADD,ADCاجلمع  
   .Reg, Reg16, Mem, Mem16 فاملتحوالت املسموحة هي NEG و بالنسبة لتعليمة INCتعليمة 
 و بفرض كانت حمتويـات  2F018h و العنوان الفيزيائي املتولد عنهما هو DS = 2F00h  وSI = 0018hبفرض أن : مثال

   .SUB [SI],03F8h ، ما هو ناتج تنفيذ التعليمة 0400h = [2F018]احلجرة اليت يشري إليها العنوان الفيزيائي 
  :احلل

حمتويات حجرة ذاكـرة  ( ت متحول اهلدف    من حمتويا ) متحول فوري هنا    ( تقوم هذه التعليمة بطرح حمتويات متحول املصدر        
  . ملتحول املصدر و من مث مجعه مع متحول اهلدفاملتمم الثنائيحيث أن تعليمة الطرح تتم بإجياد ) هنا 
  

Destination = 0400h = 0000 0100 0000 0000 b 

       Source = 03F8h = 1111 1100 0000 1000 b   + 

1 0000 0000 0000 1000 b 

  
  ) :و الذي يشار إليه بوضع خطني فوق العدد الذي نريد إجياد املتمم الثنائي له ( ة باملتمم الثنائي تذكر

  : فاعمل ما يلي03F8hإذا أردت احلصول على املتمم الثنائي للعدد 
   1000 1111 0011 0000حتويل هذا العدد إىل النظام الثنائي فيصبح  )1
   0111 0000 1100 1111 فينتج أقلب األصفار واحدات و الواحدات أصفاراً )2
   03F8h = 1111 1100 0000 1000 –أضف واحد إىل الرقم الناتج فتحصل على املتمم الثنائي  )3
  

  . ألن عدد الواحدات فردي يف البايت األول من الناتج PF = 0: الحظ أن 
  AF =1 عكس حالة اجلمع(انة الرابعة عند االنتقال من اخلانة الثالثة إىل اخل) انزياح (  ألنه ال يوجد معنا محل.(  
  ZF = 0ألن النتيجة ليست صفرية .  
  SF = 0 و هي قيمة آخر خانة من الناتج MSB.  
 CF = 0 عكس حالة اجلمع( ألن هناك انزياح خارجي.(  
 OF = 0حلصول انزياح داخلي و انزياح خارجي بآن واحد .  

   DASتعليمة 
 و  AL حيث يكمن ناتج طرح هذين العـددين يف املـسجل            BCDن بشيفرة   تستخدم هذه التعليمة لتصحيح ناتج طرح عددي      

  :قاعدة التصحيح هي 
1) if Bit3 Bit2 Bit1 Bit0   of   AL > 9  or  AF = 1 



    )anas_kurdy@hotmail.com(� ا� آ�دي أ�� ��: ��
	� وإ��اد 
http://www.arabteam2000.com 

- 31 -  
  

   

    then    AL = AL – 06    ,    AF = 1 

2) if    AL > 9Fh   or  CF=1 

    then   AL = AL – 60h   ,   CF = 1 

  : ، بني نتيجة التعليمتني التاليتنيAH = 07  BCD و AL = 86  BCDبفرض أن : مثال
SUB AL,AH 

DAS 

  :احلل
  

AL = 1000 0110 b 

AH = 1111 1001 b    + 

      1  0111 1111 b    =>  AL = 7Fh 

  :و اآلن 
AF = 1بسبب عدم وجود انزياح من اخلانة الثالثة إىل اخلانة الرابعة .  
CF = 0جي لوجود انزياح خار  

   AL = 79h   ,     AF = 1 من قاعدة التصحيح جند أن 1و بتطبيق الشرط 
  AASتعليمة 

  : ، و قاعدة التصحيح هيAL حيث يكمن ناتج الطرح يف ASCIIتستخدم هذه التعليمة لتصحيح ناتج طرح عددين بالشيفرة 
if  Bit3 Bit2 Bit1 Bit0  of  AL > 9   or   AF = 1 

    then  AL = AL – 06h   ,   AL = AL  and  0Fh 

             AH = AH – 01      ,   AF = 1  ,  CF = 1 

    Else  AL = AL   and   0Fh  ,   AH = 00 

  :مثال
  : ، ما هو ناتج تنفيذ التعليمتني التاليتنيBL = 35h = 5 ASCII و AL = 38h = 8 ASCIIبفرض أن 

SUB AL,BL 

AAS 

  :احلل
AL = 0011 1000 b 

BL = 1100 1011 b    + 

      1  0000 0011 b    =>  AL = 03h 

AF = 0بسبب وجود انزياح من اخلانة الثالثة إىل اخلانة الرابعة   
CF = 0بسبب وجود انزياح خارجي   

   AL = 03h  ,  AH = 00و بعد تطبيق قاعدة التصحيح جند 
  
  تعليمات الضرب و القسمة) 3

و .  أي يف معاجلة األعداد ذات اإلشارة و األعداد بدون إشارة          BCDعلى األعداد الثنائية أو بالشيفرة      يتم تطبيق هذه التعليمات     
  :هذه التعليمات مبينة يف اجلدول التايل

  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
الكلمة 
  املختزلة
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 AL.S8 → AX  أعالم احلالة
AX.S16 → DX,AX MUL S ضرب بدن إشارة  MUL  

  الم احلالةأع
Q[AX/S8] → AL 
R[AX/S8] → AH 

Q[(DX,AX)/S16] → AX 
R[(DX,AX)/S16] → DX 

DIV S 
تقسيم بدون 

  إشارة
DIV 

  
 فيعين باقي القسمة و     R يعين متحول مصدر عبارة عن بايت أما الرمز          S8النقطة تعىن عملية الضرب العادية، و الرمز        : ببساطة  
  . ما هو إال حاصل قسمةQالرمز 
ـ ) حالة بايت   (  يف احلالة األوىل     Qإذا كانت قيمة    : ظةمالح ) حالة كلمـة    (  يف احلالة الثانية     Q أو كانت قيمة     FFمساوية ل

  . فتحدث مقاطعة من النوع صفر، و تعرف هذه املقاطعة خبطأ التقسيمFFFFhمساوية إىل 
  :اة متاماً للتعليمات السابقة و تعرف كما يليبالنسبة لتعليمات الضرب و التقسيم لألعداد ذات اإلشارة فهي مش: مالحظة
IMULهي تعليمة الضرب مع أخذ اإلشارة بعني االعتبار .  
IDIVهي تعليمة التقسيم مع أخذ اإلشارة بعني االعتبار .  

   .MSBو تكون إشارة الناتج يف كلتا التعليمتني آخر خانة منه أي خانة الـ 
  ):تابع جلدول الضرب و القسمة(لتالية و باإلضافة إىل ذلك هناك التعليمات ا

  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
الكلمة 
  املختزلة

  أعالم احلالة
Q[AL/10d] → AH 
R[AL/10d] → AL 

 
AAM 

 من ضرب ALتصحيح الناتج يف 
  AAM   أو عددين ثنائينيBCDعددين 

SF, ZF, PF  AH.10d + AL → AL 
00 → AH 

AAD 

قسمة  من أجل الAXتصحيح 
 ليس ناتج القسمة و إمنا AXحيث 

هو متحول اهلدف يف عملية 
لذلك نطبق هذه التعليمة . القسمة

قبل تعليمة القسمة على عكس باقي 
  تعليمات التصحيح

AAD 

 → MSB  of   AL ال يوجد
All bits of   AH 

CBW حتويل بايت إىل كلمة  CBW 

 → MSB  of  AX  ال يوجد
All bits of    DX 

CBW ويل كلمة إىل كلمة مضاعفةحت  CWD 

 

   :Sإن املتحوالت املسموحة يف تعليمات الضرب و القسمة هي بالنسبة للمصدر 
Mem16, Mem8, Reg16, Reg8 و بالنسبة إىل للهدف Dًفاملتحول الوحيد املسموح هو املراكم دوما .  

و .  بتـات أيـضاً  8 على مقسوم عليه بـ ALت يف  بتا8إن تعليمات القسمة ميكن استخدامها لتقسيم املقسوم بـ        : مالحظة
 بأصفار إذا كان العدد موجباً أو بواحدات إذا AH و هذا يعين ملء AXإلجناز هذا جيب أوالً متديد إشارة املقسوم مللء املسجل 

 تعليمات التقسيم و بشكل مشابه فإن . CBWو تتم هذه العملية بواسطة التعليمة ) أي حسب خانة اإلشارة ( كان العدد سالباً 

يت
ة با
حال

  
لمة
ة ك

حال
  

0    0    
15  0  
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S D 
Reg Reg 
Mem Reg 

Reg Mem 

Imm Reg 

Imm Mem 

Imm AX 

 

 بت و ذلك بتحويـل  16 على مقسوم عليه ذي AX بت يف  16 بت ميكن استخدامها لتقسيم مقسوم ذي        16 بت على    32
  .CWDالكلمة إىل كلمة مضاعفة و يتم هذا بواسطة التعليمة 

  :كما ذكرنا سابقاً فإن األعداد غري امعة يتم حفظها كالتايل
  .توي على العدد غري امع جيب أن تكون قيمته مساوية إىل الصفرالقسم العلوي من البايت الذي حي

 تستخدم لتصحيح ناتج ضرب عددين غري جممعني ألنه عند ضرب عددين غري جممعني حنصل علـى نتيجـة      AAMإن التعليمة   
   .AAMجممعة و النتيجة جيب أن تكون غري جممعة، لذلك نصححها بواسطة التعليمة 

  :  فما هي نتيجة تنفيذ التعليمات التالية AL = 07  و  BL = 09بفرض أن : مثال
MUL BL 

AAM 

  :احلل
   AX = 00 07 

   BX = 00 09 

MUL    00 3F     AX 

AAM    06 03     AX 

  : هي AADقاعدة التصحيح يف تعليمة 
و . ب جتميع األعداد قبـل قـسمتها  إن التقسيم بالنسبة إىل األعداد غري امعة يؤدي إىل احلصول على نتائج خاطئة و لذلك جي             

و اليت يتم تطبيقها قبل عمليـة   ( AADفنتيجة تطبيق تعليمة التصحيح ) و هي أعداد غري جممعة  ( AX = 0604hبفرض أن 
  :هي) التقسيم 

 

AL = 06 x 10d + 04h = 64d = 40h 

AH = 00h 

 

   التعليمات املنطقية-ثالثاً 
  :و اجلدول التايل يبني التعليمات املنطقية. نة على متحوالاتنجز عملياا املنطقية خانة خبا
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
  AND   املنطقيS.D → D AND D,S AND  أعالم احلالة
 OR  املنطقيS + D → D OR D,S OR  أعالم احلالة

 XOR  املنطقيS + D → D XOR D,S XOR  أعالم احلالة

 NOT  املنطقيD → D NOT D NOT  ال يوجد

  : مبينة يف اجلدول جانباXOR, OR, ANDًإن املتحوالت املسموحة من أجل تعليمة 
  
  
  
  

   تعليمات اإلزاحة-رابعاً 

=> AX = 0040h 
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  :هناك نوعان من تعليمات اإلزاحة مها اإلزاحة املنطقية و اإلزاحة الرياضية كما هو واضح يف اجلدول التايل
  
  
  

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  ثرةاألعالم املتأ
  

OF,CF   
SAL/SHL D,count إزاحة /إزاحة رياضية

منطقية و كالمها حنو 
  اليسار

SAL/SHL  

  
  

 و ملء مجيع اخلانات الـيمىن       count عدداً من اخلانات مساوياً لقيمة       CF حنو اليسار باجتاه     Dالعملية هنا هي إزاحة حمتويات      
  .املفرغة بأصفار

   .OF = 1إذا تبدلت خانة اإلشارة نتيجة اإلزاحة فإن  : OFو بالنسبة لتأثري هذه التعليمة على علم 
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
OF,CF  

 
SHR D,count  إزاحة منطقية حنو

  اليمني
SHR  

  
  
  

 و ملء مجيع اخلانات اليـسرى      countاً من اخلانات مساوياً لقيمة       عدد CF حنو اليمني باجتاه     Dالعملية هنا هي إزاحة حمتويات      
  .املفرغة بأصفار

 OF = 1إذا تبدلت خانة اإلشارة نتيجة اإلزاحة فإن  : OFو بالنسبة لتأثري هذه التعليمة على العلم 

  
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

 SAR D,count   أعالم احلالة
حنو  حة رياضيةإزا

  اليمني
SAR  

  
  
  

 و ملء اخلانات مجيع اخلانـات       count عدداً من املرات مساوياً لقيمة       CF حنو اليمني باجتاه     Dالعملية هنا هي إزاحة حمتويات      
  ).خانة اإلشارة أو آخر خانة  ( MSBاليسرى بقيمة اخلانة 

CF 0  

CF 0  

CF 
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 فهـذا  count = Nليمتني من أجل اإلزاحة بعدد من اخلانات إذا طبقنا هاتني التع : SHL, SALبالنسبة للتعليمتني : مالحظة
   .2 و الذي هو مضاعفات العدد n2يعين ضرب متحول اهلدف بـ 

 كل مـرة و يف حــالة   LSB = 0 حتت كون count2 تعين تقسيم متحول اهلدف على العدد SHRإن التعليمة : مالحظة
LSB = 1ها يكون لدينا باقي موضوع يف العلم  فعندCF.   

  :اكتب برناجماً يقوم حبساب العالقة الرياضية التالية مستخدماً تعليمات اإلزاحة و التعليمات الرياضية : مثال
3.(AX) + 7.(BX) → DX 

MOV SI,AX           ; copy AX into SI 

SAL SI,1                 ; 2 AX 

ADD SI,AX            ; 3 AX 

MOV DX,BX         ; copy BX into DX 

MOV CL,03H        ; load shift count 

SAL DX,CL           ; 8 BX 

SUB DX,BX          ; 7 BX 

ADD DX,SI           ; result 

  :إن املتحوالت املسموحة بالنسبة لتعليمات اإلزاحة هي
 يف  countميل قيمـة     ال يساوي الواحد فعندئذ جيب حت      Countأي عندما   
 يساوي الواحـد    countعندما  :  مث كتابة تعليمات اإلزاحة أي     CLاملسجل  

  :فيمكن أن نكتب 
SAL AX,1 

  : جيب أن نكتب => count/=1و عندما 
        MOV CL,count 

        SAL AX,CL 

  . ليس هلا عالقة مبفهوم اإلزاحة طبعاً  و األقواس احمليطية[FF,1] حمددة باال countهذا و إن قيمة 

   تعليمات التدوير-خامساً 
  :و هي مبينة يف اجلدول التايل

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
OF,CF   ROL D,count تدوير حنو اليمني  ROL  

  
  
  
  

 MSBو كل خانة تزاح خارج الــ         . countياً لقيمة    حنو اليسار عدداً من املرات مساو      Dالعملية هنا هي تدوير حمتويات        
   .CF و يف LSBتوضع يف اخلانة 

  . فهو نفس املناقشة يف التعليمات السابقةOFو بالنسبة لتأثري هذه التعليمة على العلم 
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

Count D 
1 Reg 
CL Reg 
1 Mem 
CL Mem 

  

CF 
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OF,CF   ROR D,count تدوير حنو اليسار  ROR  
  
  
  
  

 توضع LSBو كل خانة تزاح خارج الـ  . count حنو اليمني عدداً من املرات مساوياً لقيمة Dالعملية هنا هي تدوير حمتويات 
   .CF و يف MSBيف اخلانة 

  . فهو نفس املناقشة يف التعليمات السابقةOFو بالنسبة لـ 
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

OF,CF   RCL D,count   تدوير حنو اليسار
  CF  RCLعرب الـ 

  
  
  
  

 MSB أما اخلانة املزاحة خارج الـ LSB يوضع يف اخلانة CF ما عدا أن احملتوى األصلي لـ  ROLالعملية هنا مشاة لتعليمة     
   .CFفتوضع يف 

  . نفس املناقشة السابقةOFو بالنسبة لـ 
  

  الكلمة املختزلة  ىناملع  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

OF,CF   RCR D,count 
تدوير حنو اليمني عرب 

  CF  RCRالـ 

  
  
  
  

 LSB أما اخلانة املزاحة خارج الـ MSB يوضع يف اخلانة CF ما عدا أن احملتوى األصلي لـ RORالعملية هنا مشاة لتعليمة 
   .CFفتوضع يف 

  . نفس املناقشة السابقةOFو بالنسبة لـ 

  ات مسجالت األعالم تعليم-سادساً 
  :و هي مبينة يف اجلدول التايل 
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

CF 

CF 

CF 
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  ال يوجد
Flags → AH 

النصف األول من مسجل األعالم يوضع 
  AHيف 

LAHF 
 من AHحتميل 

  LAHF  مسجل األعالم

أعالم احلالة 
  OFعدا 

AH → Flags 

 يف النصف األول من AHيوضع 
 سجل األعالمم

SAHF 
 يف AHختزين قيمة 

 SAHF  مسجل األعالم

CF  0 → CF CLC  تنظيف الـCF  CLC 

CF 1 → CF STC  توضيع الـCF  STC 

CF CF → CF CMC 
متمم أحادي لـ 

CF  
CMC 

IF  0 → IF CLI  تنظيفIF  CLI 

IF 1 → IF STI  توضيع الـIF  STI 

  

   تعليمات املقارنة-سابعاً 
  : بت و هي مشروحة باجلدول التايل16 بت أو 8 مبقارنة عددين بـ CMPقارنة تسمح تعليمة امل

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

 D – S  أعالم احلالة
  CMP  مقارنة عددين CMP D,S تتأثر األعالم

 D و حمتويات اهلدف Sالً من حمتويات املصدر أي تبقى ك ( Dجتري عملية الطرح ضمنياً دون ختزين نتيجتها يف متحول اهلدف 
إن املتحوالت املسموحة هلذه    . و تستعمل هذه التعليمة جلعل أعالم احلالة تأخذ قيمة واحد منطقي أو صفر منطقي             ) على حاهلا   

  :التعليمة مبينة يف اجلدول التايل
  
  
  

   تعليمات القفز-ثامناً 
و هنـاك   . ذ التعليمات يف الربنامج   الغاية من تعليمة القفز هي تعديل طريق تنفي       

يف القفز غري املشروط ال يوجد أي شروط مـن أجـل       . القفز املشروط و القفز غري املشروط     : نوعان من تعليمات القفز، وهي      
حدوث القفز أما يف القفز املشروط فإن احلاالت الشرطية املوجودة يف حلظة تنفيذ تعليمة القفز تتخذ القرار فيما إذا سـيحدث                     

  .القفز أم ال، ففي حال حتقق احلاالت الشرطية فإنه يتم القفز، و إال يتابع التنفيذ بالتعليمة اليت تلي تعليمة القفز يف الربنامج
  تعليمة القفز غري املشروط) 1

  :و هي مشروحة يف اجلدول التايل
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
  JMP  قفز غري مشروط JMP operandالعنوان احملدد القفز إىل   ال يوجد

S D 
Reg Reg 
Mem Reg 
Reg Mem 
Imm Reg 
Imm Mem 

Imm Acc 
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بواسطة املتحول 
operand  

هناك نوعان أساسيان من القفز غري املشروط األول يدعى بالقفز ضمن املقطع اجلزئي، و الثاين هو القفز بني املقاطع اجلزئيـة أي       
النوع من القفز يتطلب منا تعديل حمتويات كـل مـن   يمكننا من القفز من أحد مقاطع الشيفرة إىل مقطع آخر و إن حتقيق هذا           

  . فقطIP ، أما القفز ضمن املقطع اجلزئي فإنه يتطلب منا تعديل قيمة الIP و مسجل مؤشر التعليمة CSمقطع ال
  :إن املتحوالت املسموحة لتعليمة القفز غري املشروط هي 

  
  
  
  
  
  

  القفز ضمن املقطع اجلزئي
قصرية و الالفتة القريبة حتدد القفز النسيب لعنوان تعليمة القفز نفسها فمثالُ يف تعليمة القفـز بالالفتـة              إن متحوالت الالفتة ال   ) أ  

ذات اإلشارة اليت تشري إىل التعليمة التالية الـيت         ) Disp( بت كمتحول فوري لتحديد اإلزاحة       8القصرية يتم تشفري العدد ذي      
  : بقيمة جديدة موضحة كما يليIP تنفذ تعليمة القفز يعاد شحن السيتم تنفيذها من حجرة تعليمة القفز، و عندما

 بتات 8مقدار اإلزاحة ذات اإلشارة بعد متديدها جبعل متحول ) + طول شيفرة تعليمة القفز   + IPقيمة  ( [=  اجلديدة   IPقيمة  
   ] بت 16بالشكل 

  .للتعليمة التالية اليت ستجلب و تنفذ احلالية تعطي العنوان الفيزيائي CS مع قيمة IPإن القيمة اجلديدة لـ 
  :مثال

  ليكن لدينا
IP = 0112h 

JMP disp  ;  disp = 0F2h 

  :، إذن سيتم القفز إىل التعليمة ذات العنوان التايل ) IPموجود حتت العنوان املخزن يف ( إن عنوان تعليمة القفز 
address العنوان املنطقي = IP + 2 + disp ( ابعد متديد إشار ) = 2 + 0112 + FFF2 = 0106h (أمهلنا خانة احلمل) 
مبا أن العنوان الناتج أصغر من عنوان تعليمة القفز فهذا يعين أننا نقفز إىل تعليمة تسبق تعليمة القفز أي القفز حنـو الـــوراء       

0106 < 0112.   
  :مثال آخر

IP = 0112h 

JMP  04 

Address = 0112 + 2 + 0004 = 0118h 

  . فهذا يعين أن القفز حنو األمام0112 < 0118نالحظ أن 
   .address لقيمة CSو للحصول على العنوان الفيزيائي جيب إضافة مقدار ال

و سبب ذلك أنـه إذا      + 129 إىل   -126 بتات فهو يسمح بالقفز يف اال من         8مبا أن متحول الالفتة القصرية ذو       : مالحظة
أما متحول  . سنحصل على اال السابق   + 127 إىل   -128ت إىل اال التايل من       باي 2أضفنا طول شيفرة تعليمة القفز و هو        

  للقفز بني املقاطع اجلزئية

Operand 
Short_Label 
Near_Label 
Memptr16 
Regptr16 

Far_Labrl 

Memptr32 
  

  للقفز ضمن املقطع اجلزئي

   بت32متحول مؤشر ذاكري 

  متحول الالفتة القريبة

   بت16متحول مؤشر مسجلي 
   بت16متحول مؤشر ذاكري 

  متحول الالفتة القصرية

  متحول الالفتة البعيدة
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 حنو اخللف أو حنو األمام مـن  32KB بت و لذلك يسمح بالقفز ضمن جمال يساوي  16الالفتة القريبة فهو متحول فوري ذو       
  .عنوان تعليمة القفز

  :مثال
JMP label 

  IPإىل قيمة ال  )  بت   16اإلزاحة  (  حيث تتم إضافة هذا املتحول       label للمتحول   هذا يعين القفز إىل نقطة يف الربنامج مقابلة       
  . تعطي العنوان الفيزيائي للتعليمة اليت ستنفذ CS و القيمة احلالية يف IPو القيمة اجلديدة لـ 

استخدام متحـول   ميكن حتديد القفز إىل عنوان بشكل غري مباشر بواسطة حمتويات حجرة ذاكرة أو حمتويات مسجل أي ب                ) ب
  .KB32± بت و هنا أيضاً يتم القفز ضمن جمال 16 بت أو متحول مؤشر مسجلي 16مؤشر ذاكري 

  :مثال
JMP BX 

 مث حيسب العنوان    IP يتم حتميلها يف     BX من أجل اإلزاحة و هذا يعين أن قيمة          BXيف هذه التعليمة يستعمل مضمون املسجل       
   .IP و القيمة اجلديدة لـ CSاليت سيتم القفز إليها باستعمال احملتويات احلالية لـ الفيزيائي للتعليمة 

  :بفرض أن 
BX = 0200h 

CS =  0100h 

PA = ( CS x 10h ) + BX = 01000 + 0200 = 01200h 

 ففي هـذه  JMP [SI]ميكن استخدام خمتلف أنواع أنظمة العنونة لتحديد املتحول املستعمل كمؤشر ذاكري فمثالً : مالحظة 
 و الـذي  IP كعنوان حجرة الذاكرة اليت حتتوي على العنوان الفعال، هذا العنوان يتم حتميلـه يف  SIالتعليمة تستعمل حمتويات    

 احلالية حلساب العنوان الفيزيائي للتعليمة اليت سيتم القفز إليها و عادة يف هـذه احلالـة تـستخدم                   CSيستعمل مع حمتويات    
   .DI, SI, BX:ة املسجالت التالي

  القفز بني املقاطع اجلزئية أو القفز خارج املقطع اجلزئية
 بت األوىل من هـذا  16حيث يتم حتميل الـ .  بت لتحديد القفز إىل عنوان ما32تستعمل الالفتة البعيدة متحوالً فورياً ذا      ) أ

 و  CS بت الثانية فيتم حتميلها يف املسجل        16لـ   أما ا  CS و تكون هي العنوان الفعال نسبة حملتويات املسجل          IPاملتحول يف   
  .اليت حتدد مقطع الشيفرة اجلديد

  :مثال
JMP farlabel 

   ).CS و الكلمة الثانية تشحن يف الـ IPالكلمة األول تشحن يف (  بت 32 هو متحول بـ farlabelحيث 
 من أجل القفز بني املقاطع اجلزئية هـي باسـتعمال    إن الطريقة غري املباشرة لتحديد العنوان الفعال و عنوان مقطع الشيفرة          ) ب

و يف هذه احلالة فإن أربع بايتات من الذاكرة متتابعة اعتباراً من العنوان احملدد حتتوي على                .  بت 32متحول مؤشر ذاكري بـ     
ع أنظمة العنونة املختلفة، و هنا أيضاً ميكن استخدام أي نوع من أنوا. العنوان الفعال و عنوان مقطع الشيفرة اجلديد على الترتيب

  :مثال
JMP  farseg [DI] ستعمل حمتوياتففي هذه التعليمة ت DS, DI حلساب عنوان حجرة الذاكرة اليت تتضمن الكلمة األوىل 

  :للمؤشر الذي يعرف احلجرة اليت سيتم القفز إليها، فإذا كان 
DI = 0200h  إن العنوان الفيزيائي للمؤشر هو       : 
DS = 0100h                        PA = DS x 10h + DI = 01000 + 0200 = 01200h  

  العنوان الفيزيائي للتعليمة اليت سيتم القفز إليها
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  :و لتكن حمتويات هذه احلجرة و احلجرات اليت تليها كما هو واضح يف الشكل التايل
 IP = 3010h  Content  Address ( h ) اجلديدة هي IPقيمة 
 CS = 0400h  10 01200 اجلديدة هي CSقيمة 

 01201 30  :فيزيائي للتعليمة اليت سيتم القفز إليها هوإذن العنوان ال
PA = CS x 10h + IP = 07010h  00 01202 

 04 01203 

  تعليمة القفز املشروط) 2
  :و هي مشروحة يف اجلدول التايل

األعالم 
  املتأثرة

  املعىن  الصيغة  العملية
الكلمة 
  املختزلة

  ال يوجد
 العنوان احملدد بواسطة  فإنه يتم القفز إىلccإذا حتقق الشرط 

  املتحول و إال فيتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة القفز
Jcc متحول 

قفز 
  Jcc  مشروط

  : من تعليمات القفز املشروط و هي مشروحة يف اجلدول التايل18هناك 
 الكلمة املختزلة  املعىن

 CF = 1  JCالقفز إذا كان 
 CF = 0  JNCالقفز إذا كان 
 OF = 1  JOالقفز إذا كان 
 OF = 0  JNOالقفز إذا كان 
 SF = 1  JSالقفز إذا كان 
 SF = 0  JNSالقفز إذا كان 
 CX = 0000  JCXZالقفز إذا كان 

 JE/JZ  أو إذا كان الناتج يساوي الصفر/القفز يف حالة التساوي
 JGE/JNL  القفز إذا مل يكن أصغر/القفز إذا كان أكرب أو يساوي

 JA/JNBE  قفز إذا مل يكن حتت أو يساويال/القفز إذا كان فوق
 JAE/JNB  القفز إذا مل يكن حتت/القفز إذا كان فوق أو يساوي

 JB/JNAE  القفز إذا مل يكن فوق أو يساوي/القفز إذا كان حتت

 JBE/JNA  القفز إذا مل يكن فوق/القفز إذا كان حتت أو يساوي

 JG/JNLE  يالقفز إذا مل يكن أصغر أو يساو/القفز إذا كان أكرب

 JLE/JNG  القفز إذا مل يكن أكرب/القفز إذا كان أصغر أو يساوي

 JNE/JNZ  القفز إذا كان الناتج يساوي قيمة غري صفرية/القفز إذا مل يكن يساوي

 PF = 0  JNB/JBOالقفز إذا كان / غري موجودةParityالقفز إذا كانت خانة 

 PF = 1  JP/JPE القفز إذا كان/Parityالقفز يف حالة وجود خانة 
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  :مالحظة
للتمييز بني مقارنة األعداد ذات اإلشارة و األعداد بدون إشارة فإن هناك امسني خمتلفني يبدو أما نفس الشيء يف تعليمات القفز 

من أجل مقارنة األعداد     ) G( و أكرب    ) L( من أجل مقارنة األعداد بدون إشارة، و أصغر          ) B( و حتت    ) A( و مها فوق    
أما إذا اعتربنامها بإشارة فـإن  .  إذا اعتربنامها عددين بدون إشارة1234h هو فوق العدد ABCDhفمثالً العدد  . ات اإلشارة ذ

ABCDh 1234 هو عدد سالب وh هو عدد موجب و لذلك ABCDh 1234 هو أصغر منh.  
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Jا���4!�ا���ا�   SUBROUTINES  
مىت وجب على الربنامج الرئيسي أن ينجز الوظيفة احملددة بواسـطة           . رئيسيهي إجراءات مكتوبة بشكل مستقل عن الربنامج ال       

الربنامج الفرعي فإنه يستدعي الربنامج الفرعي إىل العمل و من أجل هذا جيب أن يتحول التحكم من الربنامج الرئيسي إىل نقطة                     
 التنفيذ يعود الـتحكم إىل الربنـامج الرئيـسي    البداية يف الربنامج الفرعي، حيث يستمر تنفيذ الربنامج الفرعي، و عند اكتمال          

  :بالتعليمة التالية لتعليمة مناداة الربنامج الفرعي

  
  :مالحظة

إن الفرق بني العمل ملناداة الربنامج الفرعي و القفز هو أن مناداة الربنامج الفرعي ال تنتج قفزاً فقط إىل العنوان املناسب يف ذاكرة 
 اليت تكون مطلوبـة للعـودة إىل الربنـامج          CS و   IP متلك تقنية من أجل حفظ املعلومات مثل         ختزين الربنامج و لكنها أيضاً    

  .الرئيسي
  تعليمات املناداة و العودة

كالً هاتني التعليمتني معاً تزودان تقنية من أجل استدعاء الربنامج الفرعي إىل العمل و إعادة التحكم إىل الربنامج األساسي ملتابعة        
  :عليمة املناداة مشروحة يف اجلدولإن ت. تنفيذه

  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
الكلمة 
  املختزلة

  ال يوجد

يتابع التنفيذ يف الربنامج الفرعي من العنوان 
 املوجود يف operandاحملدد بواسطة املتحول 

و املعلومات املطلوبة من أجل . تعليمة املناداة
  املكدس تحفظ يف CS و IPالعودة مثل 

CALL operand 
مناداة برنامج 

  CALL  فرعي

  : أنواع للمتحوالت املسموح باستخدامها مع تعليمة املناداة و هي5هناك 

  

CALL SUB 

CALL SUB 

Main program 

  

subroutine 

RETURN 

7  

3  

1  
2

4  

5  

6

8  
9  
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أي الربنامج الرئيسي و الربنامج الفرعـي       ( إن املتحوالت الثالثة األوىل خمصصة للمناداة ضمن املقطع اجلزئي للربنامج الفرعي            
 يف املكدس ألنه سوف يتم تعديل قيمة        IPحيث أن تنفيذ تعليمة املناداة يسبب حفظ حمتويات         ) شيفرة  يقعان يف نفس مقطع ال    

IP     إن القيمة احملفوظة يف 2و عندئذ ينقص مؤشر املكدس مبقدار     .  آلياً لتتالئم مع الربنامج الفرعي ، IP   ضمن املكـدس هـي 
  .عنوان التعليمة اليت تلي تعليمة املناداة

 بعنوان و بقيمة    IPيتم شحن   ) أي حفظ العنوان الذي سنعود إليه بعد تنفيذ الربنامج الفرعي           (  يف املكدس    IP بعد وضع قيمة  
 بت هذه القيمة تشري إىل عنوان التعليمة األوىل من تعليمات الربنامج الفرعي املخزنة يف الذاكرة، و ميكن ذكر                   16جديدة ذات   

  :لشكل التايل كأمثلة على متحوات اجلدول السابق و على الترتيبتعليمة املناداة ضمن املقطع اجلزئي على ا
CALL near_proc 

CALL [SI] 

CALL BX 

فهو يسمح للربنامج الفرعي بأن يكمن يف مقطع شيفرة آخر، و           ) املناداة خارج املقطع اجلزئي     ( أما النوع اآلخر لتعليمة املناداة      
حتدد هذه املتحـوالت  .  كما هو واضح يف اجلدول السابقFar_pro  ، Memptr32يف هذه احلالة تستخدم املتحوالت التالية       

يف كلتا احلالتني فإن تنفيذ تعليمة املناداة يسبب حفظ حمتويات  . CS و عنوان املقطع اجلديد لـ       IPكالً من العنوان اجلديد لـ      
إن القيم املختزنة لـ  . CS و IP يف operand يف املكدس و من مث حتميل القيم اجلديدة احملددة باملتحول IP مث CSاملسجالت 

CS   و IP           إن املتحول   .  يف املكدس تسمح بالعودة إىل الربنامج الرئيسي من مقطع شيفرة آخرFar_proc     ًميثل متحوالً فوريـا 
  .رة الربنامج لتعليمة املناداة يف ذاك( opcode ) بت و الذي يكون خمزناً يف البايتات األربعة اليت تلي رمز التعليمة 32بـ 
  :مثال 

CALL 01234321 حيث أن هاتان الكلمتان يتم حتميلهما مباشرة من ذاكرة ختزين الربنامج يف IP و CS حيث CS  هـو 
 أي CALLإن عنوان التعليمة األوىل يف الربنامج الفرعي يكون حمدداً بالكلمة األوىل بعد تعليمة . مقطع الشيفرة للربنامج الفرعي

 بت فإن املؤشر للربنامج الفرعي يكون خمزناً كأربعة بايتات 32ما بالنسبة ملتحول املؤشر من نوع ذاكري بـ أ . IPخيزن ضمن 
املثال هنا هو نفس مثـال      ( يف ذاكرة املعطيات، و احلجرة األوىل للمؤشر ميكن حتديدها بشكل مباشر بواسطة أحد املسجالت               

  ). السابق JMP farseg [DI]القفز 
فرعي جيب أن ينتهي بتنفيذ التعليمة اليت تعيد التحكم إىل الربنامج الرئيسي و هذه التعليمة هي تعليمـة العـودة   إن كل برنامج   

RETو هي مشروحة باجلدول التايل :  
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 RET  العودة إىل الربنامج املُستدعي RET/RET operand    ال يوجد

 

 

 

OPERAND 
Near_pro 
Memptr16 
Regptr16 

Far_proc 

Memptr32 

 

  للمناداة خارج املقطع اجلزئي

  للمناداة ضمن املقطع اجلزئي



    )anas_kurdy@hotmail.com(� ا� آ�دي أ�� ��: ��
	� وإ��اد 
http://www.arabteam2000.com 

- 44 -  
  

   

حسب نـوع تعليمـة     ( معاً   CS و   IP فقط أو    IP         العودة إىل الربنامج املستدعي عن طريق إعادة ختزين قيم            
 موجوداً يف تعليمـة  (operand)و إذا كان املتحول  . Far_proمن أجل املتحول ) املناداة أي ضمن املقطع اجلزئي أو خارجه 

ا و إن املتحول إذا وجد يف تعليمة العودة فهو عبارة عن متحول إزاحة بـ               هذ . SP فيجب إضافته إىل حمتويات      RETالعودة  
  . بت16

   تعليمات الدفع و السحب-تاسعاً 
 و التعليمة املستخدمة السترجاعها هي تعليمـة        PUSHإن التعليمة املستخدمة حلفظ البارامترات يف املكدس هي تعليمة الدفع           

POP .      فرعي جند أنه من الضروري عادة حفظ حمتويات املـسجالت الرئيـسية أو بعـض               بعد سياق التحويل إىل الربنامج ال
و ذه الطريقة يتم حفظ احملتويـات سـليمة يف          . بارامترات الربنامج الرئيسي هذه القيم يتم حفظها بواسطة دفعها إىل املكدس          

لرئيسي فإن املسجالت احملفوظـة و بـارامترات   مقطع املكدس للذاكرة أثناء تنفيذ الربنامج الفرعي، و قبل العودة إىل الربنامج ا           
لذلك فإن البنية النموذجية للربنامج الفرعـي تكـون      . الربنامج الرئيسي يعاد ختزينها بواسطة سحب القيم احملفوظة من املكدس         

  :كالتايل
  PUSH xx    
  PUSH yy حلفظ املسجالت و البارامترات يف املكدس  
  PUSH zz   
  -----------   
  جسم الربنامج الفرعي -----------  
  -----------   
  POP zz   
  السترجاع املسجالت و البارامترات من املكدس POP yy  نالحظ أنه يتم االسترجاع هنا بشكل
   POP xx  عكسي و ذلك ألن مبدأ عمل املكدس

  للعودة إىل الربنامج املستدعي LIFO  RETهو 
  .يس مع بايتاتيتعامل املكدس مع كلمات و ل: مالحظة

  PUSH, POPتعليمات 
  :و هي مشروحة يف اجلدول التايل

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 PUSH   إىل املكدس كلمةدفع  S → ((SP)) PUSH S  ال يوجد
 POP   من املكدسكلمةسحب  D POP D → ((SP))  ال يوجد

  
 SP   املكدس ،مؤشرSS   املكدس، مسجل مقطع املكدس

أثناء عمليات املقاطعة ومناداة الربنامج الفرعي يتم دفع حمتويات املسجالت الداخلية املعينة باملعاجل إىل قسم من الذاكرة يـدعى                   
وعند إكمال روتني خدمة املقاطعة أو الربنامج الفرعي يتم سحب هذه           . باملكدس حيث تبقى هذه احملتويات هناك بشكل مؤقت       

فمثالً عندما حتدث املقاطعة فإن املعاجل و بـشكل       . دس وتوضع يف نفس املسجل الداخلي حيث كان حيتوها أصالً         القيم من املك  
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ميكن احلصول على مقطع مكدس .  إىل املكدسIP ، و القيمة احلالية يف CSأوتوماتيكي يدفع مبسجل األعالم، القيمة احلالية يف     
و العنوان   . SS حيتوي على العنوان الفعال نسبة للقيمة يف         SPن مؤشر املكدس    و إ .  برجمياً من جديد   SSجديد ببساطة بعنونة    
اليت متَّ دفـع املعطيـات   ) قمة املكدس( هو العنوان الفيزيائي حلجرة التخزين األخرية يف املكدس SP و SSاملشتق من حمتويات   

و إن مجع هذه القيمة مع القيمة احلالية املوجودة يف       .  عند بدء تشغيل املعاجل    FFFFhإن القيمة يف مؤشر املكدس تبدأ بـ        . إليها
SS مبا أن املعطيات املنقولة من و إىل املكدس عادة هي كلمات ). قاعدة املكدس( يعطي احلجرة ذات العنوان العلوي يف املكدس

 حـدود    بايت، كما أنه من الضروري أن تكون مجيع حجرات املكـدس يف            2فإننا نتصور املكدس على شكل حجرات ذات        
يقـوم املعـاجل بـدفع      . الكلمات الزوجية و ذلك إلنقاص عدد دورات الذاكرة املطلوبة لدفع أو سحب املعطيات من املكدس              

املعطيات و العناوين إىل املكدس كلمة يف كل مرة، و يف كل مرة يتم دفع قيمة مسجل ما إىل قمة املكدس فإن القيمة يف مؤشر                         
ذه الطريقة فإن املكدس ينمـو حنـو        . من مث تكتب حمتويات ذلك املسجل يف ذاكرة املكدس         و   2املكدس أوالً تنقص مبقدار     

) قمـة ( إىل ايـة  FFFFh و القيمة SSاألسفل يف الذاكرة انطالقاً من قاعدة املكدس اليت تطابق العنوان الفيزيائي املشتق من          
 و عندما تسحب القيمة من قمة املكدس فإن         0000hن الفعال    و العنوا  SSاملكدس و اليت تطابق العنوان الفيزيائي املشتق مت         

 دائماً يشري إىل حجرة القيمة األخرية املدفوعة إىل         SP و   SSإن العنوان الفيزيائي املعرف بواسطة      . العكس هلذا التسلسل حيدث   
إن قمـة املكـدس    . 2 مبقدار SPاملكدس حيث أن حمتوياا تسحب أوالً من املكدس إىل املسجل املعين ضمن املعاجل مث يزداد   

  .اجلديدة تطابق القيمة السابقة املدفوعة إىل املكدس
  :تبني األشكال الثالثة التالية حاالت املكدس: مثال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                               
                            ( 1 )                                          ( 2 )                                        ( 3 ) 

66  

88 

AA 

34  

45  

89  

CD  

77  

99  

BB  

12  

67  

AB 

EF 

12  34  

01 05  

01 06  

SS 

SP 

AX 

01050 

01056 

Tos قمة املكدس  
Bosقاعدة املكدس   

   و ليس عنوان احلجرة اليسرى12hهذا هو عنوان احلجرة اليمىن اليت حتوي 

TOS 
66  

88 

AA 

34  

45  

89  

CD  

77  

99  

BB  

12  

67  

AB 

EF 

12  34  

BB AA 

01 05  

01 0A  

SS 

SP 

AX 

BX 
  حنو قاعدة املكدس

TOS 

66  

88 

AA 

01  

45  

89  

CD  

77  

99  

BB  

23  

67  

AB 

EF 

01 05  

01 08 

SS 

SP 

0105C 

0105A 

01058 

01056 

01054 

01052 

01050 
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 و كما أشرنا سابقاً فإن قاعدة املكدس تكمن يف العنوان الفيزيائي املشتق             0105hنالحظ أن مسجل مقطع املكدس حيوي على        
   :BOS و هذا يعطي عنوان قاعدة املكدس FFFFh مع العنوان الفعال SSمن 

A (bos) = 0105h + FFFF = 1104Fh 

 لذلك فالقمة احلالية 0008hضافة إىل ذلك فإن مؤشر املكدس الذي ميثل العنوان الفعال من قاعدة املكدس إىل قمته يساوي                باإل
  :للمكدس هي يف العنوان الفيزيائي

A (tos) = 01050 + 0008 = 01058h 

 بينما املعطيات ذات العنـاوين   حتتوي على معطيات حقيقية للمكدس     01058hإن العناوين ذات القيم األعلى من قمة املكدس         
) . املكدس هو القيم احملصورة بني القاعـدة و القمـة           : بالتعريف  ( األدىن من قمة املكدس ليست معطيات حقيقية للمكدس         

و يبني الشكل الثاين مـا       . BBAAhنالحظ أن القيمة األخرية املدفوعة إىل املكدس يف الشكل األول من الشكل السابق هي               
 يـسبب   PUSH و أن تنفيذ تعليمـة  1234h هي AXهنا جند أن حمتويات  . PUSH AX  عند تنفيذ تعليمة الذي حيدث

 لذلك فإن احلجرة التالية الـيت يـتم         SS و لكنها ال تؤثر على حمتويات مسجل مقطع املكدس           2 مبقدار   SPإنقاص حمتويات   
نالحـظ أن   .  إىل املكدس  AX يتم دفع القيمة املخزنة يف       إىل هذه احلجرة   . 01056hالوصول إليها يف املكدس تقابل العنوان       

يكمن اآلن يف البايت السفلي للكلمة يف املكدس و كـذلك            ) 12hو الذي قيمته تساوي      ( AXالبايت العلوي من املسجل     
  .يكمن اآلن يف البايت العلوي للكلمة يف املكدس ) 34hو الذي قيمته تساوي  ( AXفالبايت السفلي من املسجل 

يبني الشكل الثالث ما الذي حيدث عندما تسحب املعطيات من املكدس إىل املسجل الذي دفعت املعطيات منه إىل املكـدس و                     
  .نفس املناقشة بالنسبة إىل دفع قيمة فورية إىل املكدس.  على الترتيبPOP BX مث POP AXذلك بعد تنفيذ التعليمة 

   تعليمات احللقات-عاشراً 
و هذه التعليمات ميكن استعماهلا بدالً من تعليمـات القفـز        . ات مصممة بشكل خاص لتحقيق عملية احللقة      هناك ثالث تعليم  

  :و هي مبينة يف اجلدول التايل. الشرطي
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 LOOP  حلقة  LOOP short_label    ال يوجد

 

  
حد دون التأثري على األعالم مث القفز إىل احلجرة املعرفة بواسطة الالفتة القـصرية إذا                مبقدار وا  CX           إنقاص    

 أخذناها disp حيث IP = IP + dispو هنا يكون .  ال يساوي الصفر و إال يتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة احللقةCXكان 
  ). بت 16أي جعلها بـ ( بعد متديد إشارا 
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

 /LOOPE    ال يوجد

LOOPZ  
/ حلقة طاملا يساوي
  أو طاملا صفر

LOOPE/ 

LOOPZ 
 

 مبقدار واحد دون التأثري على األعالم مث القفز إىل احلجرة املعرفة بواسطة الالفتة القـصرية إذا                 CX           إنقاص    
  . الصفر و إال يتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة احللقة يساويZF ال يساوي الصفر و CXكان 

  .و هنا جسم احللقة فقط هو الذي يؤثر على األعالم
  

  الفتة قصرية
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  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

 /LOOPNE    ال يوجد

LOOPNZ  
/ حلقة طاملا ال يساوي
  أو طاملا ليس صفراً

LOOPNE/ 

LOOPNZ 
  

 ال يساوي الصفر و CX مبقدار واحد مث القفز إىل احلجرة احملددة بواسطة الالفتة القصرية إذا كان    CXاص          إنق  
ZFيساوي الصفر و إال يتم تنفيذ التعليمة التالية لتعليمة احللقة .  

  .و هنا أيضاً جسم احللقة فقط هو الذي يؤثر على األعالم
  :مثال

هنا  . 4 و العنصر املراد إجياده هو 8,9,4,5,7: مثالً ) مصفوفة أحادية البعد ( اصر نريد البحث عن عنصر ضمن متجهة من العن
CX = 5و يكون جسم احللقة كالتايل.  و هو عدد العناصر:  

MOV CX, 5 

Nxt: --------------- 

 --------------- 

 --------------- 

 LOOPNE Nxt 

   تعليمات السلسلة- 11ً
إن تعليمات السلسلة تسمح للمربمج     . بايتات أو كلمات معطيات تكمن يف حجرات متعاقبة للذاكرة        نقصد بكلمة السلسلة أن     

 سلـسلة مـن عناصـر    SCANبتنفيذ عمليات مثل نقل املعطيات من بلوك ذاكرة إىل بلوك آخر يف الذاكرة، مسح أو كنس        
  .ني لتحديد فيما إذا كانا متطابقتني أو خمتلفتنياملعطيات املخزنة يف الذاكرة و البحث عن قيمة معينة، مقارنة عناصر سلسلت

  :و تعليمات السلسلة األساسية هي
  

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 MOVS  نقل عنصر من سلسلة  MOVS operand    ال يوجد

  
  
  
  

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

  ال يوجد
عملية السابقة نفس ال

 MOVSB  نقل عنصر بايت من سلسلة  MOVSB  1و مقدار التزايد هو

  ال يوجد
نفس العملية السابقة 
 MOVSW  2و مقدار التزايد هو

نقل عنصر كلمة من 
 MOVSW  السلسلة

 CMPS  مقارنة عنصر سلسلة CMPS operand    أعالم احلالة

  

  الفتة قصرية

ألنه  CX/=0هنا يتم اخلروج من احللقة بالرغم من أن 
   .ZF = 1حصل تطابق و أصبحت 

  جسم احللقة

  : مثES:DI يتم نقله إىل احلجرة احملددة بواسطة القيمة DS:SI بواسطة العنصر احملدد: العملية
SI ± 1 or 2 → SI 

DI ± 1 or 2 → DI 
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  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

  SCAS operand    أعالم احلالة
مسح عنصر 

  سلسلة
SCAS(B or W) 

  
  
  
  
  

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

  LODS operand    ال يوجد
حتميل عنصر 

  سلسلة
LODS (B or W) 

  
  
  
  
  

  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة
 STOS(B or W)  ختزين عنصر سلسلة  STOS operand    وجدال ي

  
  
  
  

يتم طرح متحول اهلدف من متحول املصدر و ال تخزن النتيجة إمنا تعدل أعالم احلالة : العملية
 :فقط، أي

( ( DS x 10h ) + SI ) – ( ( ES x 10h ) + DI ) → الةأعالم احل  
SI ± 1 or 2 → SI 

DI ± 1 or 2 → DI 

 : العملية 
( AL or AX ) – ( ( ES x 10h ) + DI ) → أعالم احلالة 
DI ± 1 or 2 → DI 

 : العملية 
 ( ( DS x 10h ) + SI ) → ( AL or AX ) 

SI ± 1 or 2 → SI 

 : العملية 
( AL or AX ) → ( ( ES x 10h ) + DI ) 
DI ± 1 or 2 → DI 
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   تعليمات تكرار السلسلة- 12ً
و يتم إجناز هذا العمل بواسـطة       . يف معظم التطبيقات جيب تكرار العمليات األساسية للسلسلة من أجل معاجلة مجيع عناصرها            

هذا و إن أنواع تعليمات التكرار مبينة يف اجلـدول          . ررإدخال تعليمات التكرار قبل التعليمة األساسية للسلسلة اليت سوف تك         
  :التايل
  

  الكلمة املختزلة  املعىن  االستخدام

MOVS, STOS اية السلسلة أي التكرار طاملا مل نصل إىل  
 CX ≠ 0  

REP  

CMPS, SCAS 
التكرار طاملا مل نصل إىل اية السلسلة و 

  ZF=1, CX≠0السلسلتان متساويتان أي 
REPE/REPZ 

CMPS, SCAS 
التكرار طاملا مل نصل إىل اية السلسلة و 

 ZF=0, CX≠0  REPNE/REPNZالسلسلتان غري متساويتان أي 

  
  :مثال

  :بفرض أن 
SI = 0100h   DS = 0200h 

DI = 0110h   ES = 0400h 

  :فإن نتيجة تنفيذ التعليمتني التاليتني 
MOV CX,20h 

REP MOVSB 

 بايت من حجرات ذاكرة 32 أما التعليمة الثانية فتنقل 20h = 32d بالقيمة CXبتحميل املسجل هي أن التعليمة األوىل تقوم 
   .DI و ES إىل بلوك حجرات ذاكرة اهلدف احملددة بواسطة SI و DSاملصدر احملددة بواسطة 

  
   تعليمتا مسح و توضيع علم االجتاه- 13ً

ماتيكي أثناء تنفيذ تعليمات السلسلة و أنه يتم تقرير الزيادة أو اإلنقاص  بشكل أوتوDI و SIذكرنا أنه يتم زيادة أو إنقاص قيم       
و يتم التحكم بعلـم  .  حتدث الزيادة األوتوماتيكية و العكس بالعكسDF = 0 حيث عندما DFاعتماداً على قيمة علم االجتاه 

  :االجتاه بواسطة التعليمتني التاليتني
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية  األعالم املتأثرة

DF  0 → DF  CLD   تنظيفDF  CLD 
DF 1 → DF STD  توضيعDE  STD 
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  OUT و IN تعليمتا - 14ً
  الكلمة املختزلة  املعىن  الصيغة  العملية

(port) → Acc  IN Acc,port  تعليمة دخل مباشرة  IN 
((DX)) → Acc IN Acc,DX تعليمة دخل غري مباشرة  IN 

Acc → (port) OUT port,Acc تعليمة خرج مباشرة  OUT 

Acc → ((DX)) OUT DX,Acc تعليمة خرج غري مباشرة  OUT 

  . حمتوياً على عنوان نافذةDX بايتاً واحداً و يف التعليمة غري املباشرة يكون portحيث يف التعليمة املباشرة يكون طول الـ 
  :مثال

 الترتيب ستقرأ و من مث سيتم إخراج حمتوياا إىل نافذة خرج  علىAAh, A9hبفرض أن نافذيت دخل حبجم بايت يف العناوين 
  . املطلوب كتابة التعليمات الالزمة إلجناز هذا العملB000hحبجم كلمة يف العنوان 

  :احلل
IN AL,[0AAh] 

MOV AH,AL 

IN AL,[0A9h] 

MOV DX,0B000h 

OUT DX,AX 

 

  متت حبمد اهللا
  
  
  

  

  


